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Resum 

 

La fotografia, sense retocs, ens permet treballar amb contextos reals afitats, on la 
complexitat es pot controlar millor. Les activitats, de les que n’exposarem exemples, 
connecten matemàtiques i realitat. Han estat dutes a terme amb futurs mestres tanmateix 
son aplicables també a d’altres nivells educatius (3er. Cicle EP i l’ESO). Un aspecte 
fonamental de les experiències que presentem es la metodologia usada en l’aula. Son 
activitats obertes, en general impliquen la presa de decisions i la discussió conjunta dels 
aprenents. La major part d’activitats impliquen recerca de contextos, anàlisi dels mateixos, 
aprofundiment dels conceptes i els seus significats i debat sobre la representativitat de les 
fotografies.   

 

PARAULES CLAU: Connexions, donar significat, matematitzar. 

 

 
 

INTRODUCCIÓ 
La fotografia, per la major part de la gent, ha passat de ser només una manera de 
col·leccionar records a ser un mitjà de transmissió d’informació. Això ha estat gràcies a la 
generalització de les càmeres en els telèfons, dits intel·ligents, i l’ha  convertit en quelcom 
quotidià i, per tant, en un  excel·lent material a l’ escola.  

Aquesta facilitat d’ús i d’accés ens ha permès convertir les imatges fotogràfiques digitals 
en recursos per a l’aprenentatge matemàtic. Les experiències dutes a terme en les aules 
de formació del professorat durant els darrers anys, ens han fet reflexionar tan sobre 
l’aprenentatge de les matemàtiques com sobre els avantatges i les mancances d’aquest 
recurs. Tot plegat ens ha portat a dissenyar activitats amb finalitats concretes. 

El nostre objectiu es doble, per una banda aprofundir el coneixement matemàtic dels 
nostres alumnes (futurs mestres) i per l’altra connectar les matemàtiques amb la realitat. 
Volem, de fet, que a través del treball amb les fotografies, aprenguin a mirar el món amb 
ulls matemàtics. Com deia la fotògrafa Dorothea Lange (1895- 1965) “la càmera 
fotogràfica ensenya a la gent com mirar sense una càmera”. 
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La connexió realitat-matemàtiques esdevé essencial en la interpretació competencial de 
l’aprenentatge matemàtic per que implica l’ús autònom de les matemàtiques en situacions 
de tota mena en l’entorn vivencial. Està clar que, la fotografia no es l’únic recurs per fer-
ho, i a més, cal integrar el seu ús amb altres materials.  

Un aspecte fonamental de les experiències amb la fotografia que presentem es la 
metodologia usada en l’aula. Son activitats obertes que, en general, impliquen la presa de 
decisions i la discussió conjunta dels aprenents. La major part d’activitats comporten 
recerca de contextos, anàlisi dels mateixos, aprofundiment dels conceptes i els seus 
significats i debat sobre la representativitat de les fotografies.   

Les tasques, de les que n’exposarem exemples, es  poden classificar en tres tipologies: 
Matematitzar (realitat a matemàtica), significar o exemplificar  els conceptes matemàtics 
(matemàtica a realitat) i aprofundir en els  processos matemàtics (matemàtica). Totes 
elles tenen una cosa en comú i es que comporten la “lectura matemàtica de la imatge”, es 
a dir, discernir les matemàtiques que conté una fotografia.  

Les fotografies sobre les que treballem poden ser seleccionades o fetes pel docent o be 
pels alumnes. En cas que sigui el docent qui les triï, cal oferir fotografies amb moltes 
possibilitats de detecció d’idees matemàtiques. Per tant ha de fer o trobar imatges riques 
en contingut matemàtic i, alhora, que aquest sigui prou evident perquè  els alumnes el 
puguin identificar. També ha de tenir en compte que, quan es tria o es fa una fotografia 
amb intenció de proposar una activitat, cal considerar el significat concret que te un 
concepte en la imatge. Per exemple, situacions que reflecteixin restes tindran un significat 
concret, així una diferencia de temperatures en un termòmetre de màximes i mínimes, 
implica una resta i no es “treu” res. 

Quan es l’alumne qui ha de seleccionar o fer les fotografies, la nostra experiència ens 
mostra que els alumnes tendeixen a buscar a internet en les primeres activitats mentre 
que les dissenyen i les fan ells a mesura que augmenta la complexitat de les demandes. 

La cerca  a internet provoca profitoses discussions sobre si la imatge recull o no, o en 
quina mesura, la idea matemàtica que s’intenta expressar. En l’altre cas , la cerca de 
l’escenari o el seu disseny porta a discutir en profunditat el significat que se li vol donar al 
concepte i com podria ser expressat en imatges. Totes dues possibilitats tenen gran 
interès, especialment si es debat en grup i es contrasten idees i concepcions. 

La discussió de la idoneïtat de la fotografia precisa temps. Temps per discutir primer en 
petit grup i, després per presentar i defensar les imatges a la resta de la classe. El 
professor veurà la manera d’ introduir consideracions absents, comparar imatges que 
volen expressar la mateixa idea, etc. però només quan calgui. 

Es important destacar que no es poden esperar miracles a primera vista. Es tracta d’un 
procés d’ anàlisi que depèn molt de les matemàtiques prèvies que es coneixen i de com 
s’han aprés. 

El treball de realització d’una bona fotografia matemàtica transcorre paral·lel a l’assoliment 
dels coneixements matemàtics. Es per això que la fotografia es pot transformar en un 
mirall del nivell dels coneixements matemàtics dels seus autors.  

ACTIVITATS 
De les matemàtiques a la realitat: Exemplificar un lema de contingut matemàtic. 
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L’activitat consisteix en interpretar una frase o una paraula referida a un concepte o una 
relació matemàtica mitjançant una fotografia i justificar la coherència entre la imatge i el 
lema. 
Es poden proposar diferents expressions del diversos blocs de la matemàtica (veure Fig. 
1) i el nivell de l’activitat es pot adaptar als diferents cursos. Aquesta tasca serveix per 
contextualitzar conceptes matemàtics bàsics i promou discussions sobre els possibles 
significats del vocabulari matemàtic. 

Lemes Objectius I conceptes claus 

Nombre senars Representar nombres parells i senars 

Parells i senars, múltiples de 2, nombres divisibles per 2 

23 no es 32 Fer una representació en la que s’interpretin els exponents. 

Potències, no commutativitat, àrea i volum 

Un milió Visualitzar un milió d’elements. 

Sistema de numeració, potències de 10 

Entre tots fan un 
metre 

Longitud d’1 metre unint diversos elements 

Unitat, SMD, mesures antropomètriques 

Igual perímetre, 
diferent àrea 

Figures que tinguin el mateix perímetre i diferents àrees. 

Perímetre, àrea, figures isoperimètriques i equivalents 

30º Mesures angulars, 1/3 d’un recte. 

Angles, relacions trigonomètriques, girs  

Circumferència i 
cercle 

Distingir entre les dues figures. 

Corbes, situacions d’equidistància, seccions d’un con 

Generant formes 
girant 

Mostrar figures que es poden generar per gir de figures 
planes. 

Sòlids de revolució, girs en l’espai, relacions 2D-3D 

Cares corbes fetes 
amb rectes 

Mostrar superfícies reglades (fetes amb rectes) 

Sòlids de revolució, hiperboloides, conoides 

Figura 1. Possibles lemes i objectius 

Les activitats es desenvolupen a l'aula amb la següent dinàmica: es proposen als alumnes 
algunes paraules o expressions (lemes) que es relacionen amb temes de matemàtiques 
que s’ estan treballant a l'aula en aquell moment. Es convida a fer el treball en equip i als 
equips se'ls permet prendre les seves pròpies fotografies o seleccionar-les, a partir d'una 
col·lecció donada. Quan els equips tenen propostes d'imatges que il·lustren els lemes 
relacionats, les seleccions es presenten a tota la classe per provocar una discussió 
general sobre la coherència entre les imatges i els conceptes que s’hi volen reflectir. 
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La discussió sobre la coherència entre el lema i la imatge, porta a aprofundir el 
coneixement matemàtic. En alguns casos, les fotos inicials poden ser modificades com a 
resultat de les discussions a classe. En altres casos una imatge pot ser completament 
rebutjada després de l'argumentació per no correspondre’s amb el lema. 

Un cop fet això, cada equip revisa la proposta i afegeix la seva  justificació matemàtica de 
la correspondència entre la descripció i la fotografia aportada. 

A la Figura 2 veiem que la fotografia mostra un nombre imparell d’arracades on totes 
estan aparellades, excepte una. Això suggereix la idea de nombre parell com una 
col·lecció de grups de 2 objectes. Per tant un nombre imparell és determinat per un 
conjunt donat de grups de dos objectes a més d'un element addicional (2n + 1). Una 
alternativa seria una imatge on la idea de nombre parell fos el que es pot dividir en dues 
parts iguals.  

 
Figura 2. Nombre senars 

A la figura 3, podem veure tres propostes diferents que corresponen al lema "Entre tots 
fan un metre". Els tres exemples mostren diferents nivells de complexitat. En els dos 
primers s’obté el metre repetint pams o peus, en el tercer fent una projecció. 

 
Figura 3. Entre tots fan 1 m 

Un altre exemple, en el qual es va modificar la imatge inicial després de la discussió 
generada a classe,  és "Mateix perímetre, diferent àrea". A la primera proposta, totes les 
formes (triangle, cercle, quadrat i rectangle) es van fer amb trossos de cordill de la 
mateixa mida sobre una cartolina de color. Això feia difícil comprovar que els perímetres 
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son iguals i  les àrees son diferents. Mitjançant l'addició d'una quadrícula (veure  la Figura 
4) aquestes qüestions varen quedar clares. 

Un altre exemple, a un nivell superior, es el lema “Cares corbes fetes amb rectes”. En 
aquest cas es planteja l’exemplificació de figures corbes constituïdes per rectes. El 
concepte no es pròpiament de l’Educació Primària, el tema de la fotografia es de nivell 
superior (ESO, Batxillerat) però les formes reglades son corrents en el nostre entorn. En 
particular, superfícies còniques i cilíndriques ho son. 

 
Figura 4. Mateix perímetre, diferent àrea 

Els alumnes estan acostumats a entendre aquestes formes generades per girs (cossos de 
revolució) o a partir del seu desenvolupament pla. La idea de ser generades per infinites 
rectes paral·leles o concurrents pot ser una manera d’eixamplar el significat d’aquestes 
superfícies i permet afegir-ne de noves, com la “uralita” típica de teulades, les teulades de 
les escoles de la Sagrada Família i d’altres. 

Una imatge proposada pels nostres alumnes es correspon amb una paret de vidre de la 
biblioteca de la facultat (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
   

         
 
                                                Figura 5. Cares corbes fetes amb rectes 
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De la realitat a les matemàtiques: Proposta i resolució de problemes amb 
fotografies 
La resolució de “veritables problemes” es una qüestió no ben resolta a l’escola actual, tan 
a Primària com a Secundària. En molts casos son mers exercicis. Això fa que, quan 
plantegem als alumnes que proposin problemes es limitin a reproduir models que veuen a 
les seves classes, es a dir, exercicis. Usar la fotografia com a provocador de 
plantejaments realment problemàtics ha estat un dels objectius del nostre treball. 

Per començar donem una fotografia, que ha de ser molt ben triada, rica, interessant i en 
un context conegut, i els alumnes han de fer preguntes sobre la imatge que precisin de 
matemàtiques per a ser respostes. Les preguntes es posen en comú i algunes es 
responen treballant en grup. S’ha de impulsar que es triïn les mes interessants des del 
punt de vista matemàtic i que no siguin banals. 

Aquesta activitat es repeteix canviant el context de la fotografia implicant els diversos 
blocs del currículum. Després ja es pot demanar que els alumnes busquin o facin 
fotografies i proposin i resolguin problemes a partir d’elles.  

El procés de recerca de les fotografies que permetin plantejar situacions interessants no 
es gens senzill. Els nostres alumnes tendeixen a triar imatges d’entorns molt propers. Pel 
que fa als problemes, son una col·lecció de preguntes simples que condueixen a una de 
final mes interessant i que es realment un problema. No acostumen a fer una única 
pregunta oberta o complexa, llevat d’alguns casos. 

Es dona un fenomen força curiós pel que fa a les fotografies que proposen. Després 
d’algunes experiències tendeixen a presentar imatges riques i amb moltes possibilitats, 
tanmateix no son aprofitades. Hem optat, en aquests casos,  per plantejar noves 
preguntes que els facin adonar de tot allò que conté la imatge i que no han percebut.  

Un exemple de problema proposat per alumnes de mestre: 

Aquest Nadal, a l’hotel on treballo han portat una caixa de cartró tota plena de capsetes 
de bombons per donar als clients. La caixa tenia unes mesures de 47,5 x 35,5 x 30 cm. A 
dins n’hi havia dos tipus de capses que tenien forma de cub: les grans de 10 cm de costat 
i les petites de 5,5cm de costat  A la fi de Nadal ens han sobrat les següents capses:  

 
Tenint en compte que dins la caixa de cartró només n’hi havia 12 capses grans de 
bombons, digues quantes capses petites creus que hi havia si aquestes estaven 
endreçades per poder transportar el màxim nombre de capses i deixar el mínim espai buit 
possible. Comprova-ho. A quines conclusions has arribat? 

Aquest es un problema sorgit d’una situació real de l’alumna. Implica recerca i tempteig, 
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mesures de volum i emplenar l’espai. 

Un altre exemple: 

Fes un dibuix del prestatge però reduït a ¾ de la seva mida real sabent que mesura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si sabem que entre els vèrtex de la base de la prestatgeria hi ha una distància de 52 cm i 
la prestatgeria té una altura en la part central (de la base al vèrtex del triangle interior) de 
22 cm, quina altura han de tenir els llibres perquè no sobresurtin de la prestatgeria? * 

Dintre la matemàtica: Aprofundir en els processos de transformació 
En aquesta proposta es planteja comunicar un procés mitjançant imatges, de manera que 
se'n faciliti la comprensió i sigui reproduïble. El procés pot ser aritmètic, de mesura o 
geomètric. El principal interès de l'activitat consisteix a saber triar i fotografiar els moments 
"rellevants" del procés. 

Es interessant assenyalar que les fotografies no són el centre de la tasca, sinó una part 
d'un treball molt més complet. És important la correcta elaboració dels models i també 
l'elecció de colors contrastats per visualitzar millor els elements geomètrics. 

A continuació descrivim un exemple d’activitat d’obtenció de desenvolupaments plans d’un 
tetraedre. L’ objectiu era aconseguir un desenvolupament pla del tetraedre que no estès 
format exclusivament per triangles equilàters. Calia fotografiar el tetraedre,  l’acció de 
tallar una o més vegades les cares i arestes d’aquest sòlid  i, finalment, mostrar el seu 
desenvolupament pla.  Les fotografies havien  de il·lustrar els moments ”rellevants” de 
cara a poder reproduir i entendre el que s’havia fet. Les imatges havien d’anar 
acompanyades de comentaris breus  que ajudessin a la seva interpretació. 
Malgrat la demanda d’obtenció del desenvolupament a partir del tetraedre, molts alumnes 
ho varen fer a partir d’un desenvolupament pla format per triangles equilàters. 
En un primer exemple, partint d’un desenvolupament pla en triangles equilàters, l’alumna 
traça els ortocentres dels 4 triangles i dissenya els talls a fer (Fig.6) 

En el segon es parteix, com s’ha demanat, del tetraedre (Fig.7). Els talls son molt 
interessants perquè s’obté un desenvolupament en forma de rectangle, on els talls son 
altures de triangles. 

En el tercer s’apliquen talls a partir de simetries centrals com si s’estigués dissenyant una 
rajola equivalent (obtenció de nous mosaics) (Fig. 8). Els colors de les cares ajuden a 
comprendre com son els talls realitzats. 
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Figura 6 

 
Figura 7 

   
Figura 8 

En el darrer exemple podem veure que s’ha partit d’un desenvolupament pla diferent. 
Tanmateix s’aplica el procediment de la simetria central a cada costat dels quatre triangles 
(Fig. 9): 
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Figura 9 

En conclusió, en el cas dels mestres, “veure” les matemàtiques en la realitat, els ha de 
permetre dissenyar activitats d’aprenentatge que continguin, de manera rellevant, els 
conceptes o relacions a adquirir. El treball interdisciplinari, en moltes ocasions, relega la 
matemàtica a un paper  secundari centrat en càlculs simples, o be en coneixement de 
baix nivell. 

En el cas de l’alumnat de Primària o Secundària, el fet d’usar fotografies permet manejar 
contextos mes afitats. També que, ells i elles proposin imatges per descobrir-hi 
matemàtiques. 
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