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5.3.1 Fitxes d’activitats amb informació bàsica per al professor . . . . . . . . 27
5.3.2 Disseny de les activitats d’aprenentatge . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

5.4 Visita al Castell de Sant Joan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
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1 INTRODUCCIÓ

1 Introducció

En l’àmbit de l’ensenyament obligatori les sortides a l’entorn són un recurs utilitzat
per tots els centres pel gran potencial educatiu que poden aportar. Són activitats que re-
sulten atractives i motivadores als alumnes, amb la qual cosa impliquen un potent espai
d’ensenyament-aprenentatge. La possibilitat de sortir a explorar el món que els envolta consti-
tueix una experiència que permet la construcció de coneixement i l’adquisició de competències.
Per aquest motiu és molt important escollir un lloc a visitar que contingui aspectes educatius
i no reduir la sortida únicament a activitats de lleure.

Per a que amb una determinada activitat educativa hi hagi aprenentatge no n’hi ha prou
amb crear una situació motivadora i engrescadora, sinó que aquesta ha d’estar ben planificada.
En el cas de les sortides, s’ha de preveure una seqüencia didàctica en el temps amb les explica-
cions corresponents per part del professor o monitor i amb la realització d’un guió d’activitats.
Malauradament, és una pràctica bastant comuna proveir les visites de gran contingut educatiu
però sense acabar de fer que els alumnes treballin expĺıcitament sobre el tema.

1.1 El treball de la competència matemàtica en les sortides

Una altra qüestió important és el fet que qualsevol sortida ha d’aprofitar al màxim tot allò
que pugui contribuir a l’adquisició de les competències bàsiques. Recordem que segons l’article
7.1 del DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
de l’educació secundària obligatòria [17]:

“S’entén per competència la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats,
de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen
la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la
comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de
cada situació.”

Aquest aprofitament es pot abordar des de totes i cadascuna de les matèries que con-
formen la ESO. El Decret anteriorment citat també expressa que

“Les capacitats que potencia el curŕıculum de matemàtiques han d’ajudar l’alum-
nat a: establir raonaments quantitatius sobre situacions de la vida real i sobre el
món que ens envolta; organitzar l’espai i el pla a base d’anomenar i establir relaci-
ons precises de comparació, semblança o equivalència entre els seus elements, i la
seva identificació en el món real; modelitzar situacions de la vida real i vinculades a
d’altres àrees del coneixement i traduir-les a models matemàtics, per tal de cercar
solucions amb més facilitat i certesa; apreciar estructures i relacions abstractes.”

En conseqüència, podem concloure que les sortides són una eina molt potent per ajudar l’a-
lumnat a assolir els objectius del curŕıculum de matemàtiques que s’esmenten al Decret, i
viceversa, que les matemàtiques són una eina molt potent per a les sortides a l’hora d’ajudar
a adquirir les competències bàsiques.
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1.2 Normativa referent a les sortides 1 INTRODUCCIÓ

1.2 Normativa referent a les sortides

Actualment la normativa que fa referència a les activitats que es fan fora del recinte
escolar no és molt extensa, però cal tenir-la en compte a l’hora de programar una sortida
escolar. A continuació es citen els punts que figuren en el Document per a l’organització i
el funcionament dels centres públics d’educació secundària del curs 2011-2012 [17] sobre la
normativa de les sortides escolars:

• La programació de les sortides escolars s’ha de recollir en la programació general anual
o s’ha de preveure amb prou antelació i ser aprovada pel consell escolar.

• El centre ha d’organitzar l’atenció educativa dels alumnes que no hi participin en la
sortida.

• L’horari de les sortides ha de respectar l’horari setmanal general establert per als
professors. La participació en una sortida és de caràcter obligatori per als professors.

• La ràtio màxima d’alumnes/professors o acompanyants per a les sortides és de 20/1
en l’ESO i com a ḿınim ha d’haver-hi dos acompanyants, un dels quals ha de ser un
professor o professora. El consell escolar pot, adequadament justificat, canviar per a
una activitat concreta aquestes ràtios.

• Per a que un alumne menor d’edat pugui participar en una sortida caldrà l’autorització
escrita dels seus pares, mares o tutor legal.

1.3 Contextualització del treball de fi de màster

En aquest context, el treball de fi de màster pretén proveir de tot un conjunt d’activitats
d’aprenentatge, en l’àmbit de les matemàtiques, per a la realització de sortides. El material
didàctic proposat s’ha contextualitzat en unes determinades poblacions, tot i aix́ı poden servir
de model per a altres sortides.

Cal esmentar també que totes les activitats d’aprenentatge d’aquest projecte han estat
dissenyades per l’autora del treball amb els consells i guies de la directora del treball de fi de
màster, la professora Margarida Espona Donés, i amb algunes de les idees del grup de treball
Coneguem l’entorn integrat per professors de secundària.

1.4 Estructura del treball

En primer lloc s’exposa la definició del problema i els factors que han motivat la rea-
lització d’aquest treball fi de màster i es planteja una proposta de solució que consisteix en
l’elaboració d’un conjunt d’activitats d’aprenentatge.

En segon lloc, s’especifica tot un seguit d’aspectes en l’àmbit del disseny, la metodologia
i els continguts curriculars que s’han de tenir presents alhora d’utilitzar el material didàctic
que es presentarà.
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1.4 Estructura del treball 1 INTRODUCCIÓ

A continuació, es descriuen els resultats de la proposta de solució, és a dir el conjunt
d’activitats d’aprenentatge a realitzar a través de visites per tres localitats de la Comarca de
la Selva. De cadascuna de les activitats es presenta l’activitat pròpiament i a més un quadre
on s’especifica: el bloc del curŕıculum al qual pertany, el curs al qual va dirigida, els objectius
a assolir, les competències bàsiques implicades, el tipus d’activitat, el material necessari per al
seu desenvolupament, les fonts consultades i algunes observacions.

Es comença elaborant el material corresponent a la realització de sortides per la localitat
de Lloret de Mar. Aquestes inclouen les visites al Mas de Can Saragossa, al Museu del Mar,
als Jardins de Santa Clotilde i al Castell de Sant Joan. Tot seguit es passa a les sortides per
Blanes que es componen d’una visita al jard́ı botànic Marimurtra i una altra al port. Per acabar
es descriuen les sortides per la vil·la romana dels Ametllers i la vil·la vella corresponents a les
sortides per Tossa de Mar.

Un cop descrita la solució s’exposen algunes valoracions que s’han fet sobre treball i les
conclusions a les quals s’ha arribat.

Finalment, s’adjunten els annexos. Primer de tot es recopilen tot el conjunt de ma-
terial, corresponen als fulletons de les visites, que s’ha utilitzat per dissenyar les activitats
d’aprenentatge. Després, a través de fitxes, es mostra informació que pugui ser d’interès sobre
els diferents llocs que es proposen visitar. Es consideren dades d’interès l’adreça, el telèfon,
els horaris, el preu, etc. Per acabar, es proposen alguns exemples de dossiers per a diferents
sortides. S’ha optat per no elaborar directament dossiers i en comptes d’això fer un conjunt
d’activitats perquè d’aquesta manera no es repeteixen activitats (ja que una mateixa activitat
pot anar dirigida a dos cursos diferents) i, a més, cada professor pot escollir quines activitats
són les més adequades per al seu grup.

També s’inclourà, juntament amb els annexos, un zip corresponent al curs de Moodle
que s’ha realitzat per tal de poder-lo importar i instal·lar en qualsevol entorn Moodle.
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2 Definició i context del problema

Tot i que les sortides poden contribuir a proporcionar un excel·lent espai d’ensenyament-
aprenentatge, moltes vegades no resulten tan profitoses com caldria esperar. Són molts els
factors que poden contribuir a que una sortida no desenvolupi el seu màxim potencial. Tot
seguit es mostren aquells factors que han motivat a la realització d’aquest projecte.

Sovint les sortides són proposades i organitzades per un determinat departament didàctic,
amb la qual cosa els professors acompanyants d’altres departaments no tenen coneixement de
les activitats previstes per a aquella sortida. Això suposa que, en la majoria dels casos, aquests
acompanyants no participin activament en el desenvolupament de les activitats i, per tant, no
contribueixin en el procés de construcció de coneixement dels alumnes. Però no solament els
professors acompanyants estan desinformats, sinó que els alumnes també. Cont́ınuament ens
trobem amb alumnes que saben on aniran d’excursió però que no saben que hi aniran a fer ni
que se’ls hi explicarà allà.

A vegades també l’organització de les sortides es limita només a la simple seqüenciació
d’un conjunt d’activitats o visites de caire educatiu. En aquest cas, els alumnes poden observar
l’entorn pel seu compte i amb explicacions fetes pels professors i possiblement també realitzar
visites guiades on tindran l’oportunitat d’experimentar. Però, en cap cas seguiran algun guió
d’activitats en el qual hagin d’escriure alguna cosa. Això pot influir negativament fent que els
alumnes no es prenguin seriosament la sortida.

També pot succeir, en els casos en que hi ha algun guió d’activitats a seguir, que aques-
tes es desvien del curŕıculum. L’objectiu de les sortides, a més de conèixer l’entorn, ha d’estar
sempre relacionat amb el curŕıculum corresponent a cada curs. Sempre hem de tenir present
que els alumnes no fan esforços innecessaris i, per tant, no realitzaran cap activitat de la qual
no puguin ser avaluats.

A tot plegat s’afegeix el fet que en algunes poblacions la participació en les sortides
escolars per part de l’alumnat és baixa, sobretot en aquelles poblacions on hi ha faḿılies amb
un nivell socioeconòmic mitjà baix. Això es degut a que hi ha sortides que per la llunyania al
centre educatiu i/o per altres factors suposen un preu força elevat i moltes d’aquestes faḿılies
no s’ho poden permetre.

Quan hi ha alumnes que no hi participen en la sortida aquests han d’assistir a l’institut.
Tot i que no desaprofiten el temps ja que fan feina amb el professor de la matèria o de guàrdia,
no tenen l’oportunitat de veure i aprendre el que els seus companys estan aprenent a la sortida.

Finalment, en l’àmbit de les matemàtiques, hi ha una doble dificultat afegida a l’ho-
ra d’aprofitar al màxim una sortida. D’una banda, per als alumnes les matemàtiques són
molt complicades i avorrides i, d’altra banda, la majoria de les sortides no presenten les ma-
temàtiques de manera expĺıcita.

En el centre on he realitzat les pràctiques es troben amb alguns d’aquests factors que
impedeixen que una sortida sigui el màxim de productiva que hauria de ser. Sobretot els
preocupa el factor de la poca participació en les sortides pel baix nivell socioeconòmic de les
faḿılies que tenen plaça en aquest centre.
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3 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ

3 Descripció de la solució

3.1 Proposta de solució

La finalitat d’aquest treball de fi de màster és donar resposta als diferents factors es-
mentats anteriorment que no fan possible que la realització d’una sortida educativa resulti tan
profitosa com caldria esperar.

Concretament, es proposaran tot un seguit d’activitats d’aprenentatge en l’àmbit de les
matemàtiques i de continguts curriculars, bàsicament per a l’ESO. Es proposaran diferents
tipus d’activitats, unes prèvies a la sortida, altres per realitzar durant la sortida i altres per fer
al Moodle. La finalitat d’aquestes activitats és, d’una banda, informar als alumnes i als pro-
fessors acompanyats sobre què es trobaran en la sortida, i d’altra banda proporcionar atenció
educativa per als alumnes que no assisteixin a la sortida.

Cal remarcar que les sortides que es proposen són properes al centre on he realitzat les
pràctiques i, a més, d’un cost econòmic baix. L’objectiu és aconseguir que la sortida sigui
assequible per aquelles faḿılies amb un nivell econòmic baix i, com a conseqüència, augmentar
la participació en aquestes.

3.2 Objectius

Els objectius que es pretenen assolir amb aquest projecte són, de manera sintetitzada,
els que es mostren a continuació:

• Proporcionar activitats de continguts curriculars per treballar les matemàtiques tant
fora com dins el centre.

• Dissenyar activitats multidisciplinars en les quals es relacioni la didàctica de la ma-
temàtica amb el coneixement dels aspectes socioculturals, arquitectònics i geogràfics
de municipis de la Comarca de La Selva.

• Proposar sortides a l’entorn del centre per reforçar, tractar i ampliar diferents conei-
xement matemàtics a desenvolupar durant l’ESO principalment.

• Elaborar el material didàctic adient per a aquestes sortides tot incorporant aspectes
de proximitat i contextualitzant l’aprenentatge de les matemàtiques a la població de
l’alumnat i de manera que serveixi de model per a altres sortides.

• Incentivar la participació en les sortides de l’alumnat.
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4 Aspectes de disseny i metodològics

En aquest apartat es presentaran alguns comentaris sobre el disseny de les activitat, es
proporcionarà una guia de la manera com portar-les a l’aula i a la sortida i a més es farà un
recopilatori dels continguts treballats al llarg de totes aquestes activitats.

4.1 Aspectes sobre el disseny de les activitats

El material elaborat consisteix en un conjunt d’activitats d’aprenentatge per a cadascun
dels lloc a visitar. Cadascuna de les activitats consta de dues parts: una fitxa dirigida al pro-
fessor amb informació bàsica i una altra dirigida a l’alumnat on es presenta l’activitat. Aquesta
segona part també es proporciona en l’entorn de Moodle (versió 1.9.5) de manera individual i
seguint el mateix ordre. D’aquesta manera, el professor podrà fer visible aquelles que necessiti
en cada moment.

En els llocs on es programen les sortides d’aquest treball no apareixen continguts expĺıcits
de matemàtiques. Per aquest motiu, el que s’ha intentat és aprofitar qualsevol situació o
element de la visita per elaborar una activitat que recobreixi algun o alguns continguts del
curŕıculum de matemàtiques. D’aquesta manera les activitats són de l’àmbit de les ma-
temàtiques però emmarcades en un context no precisament matemàtic.

En general, les activitats d’aprenentatge estan dissenyades per a un nivell bàsic, en el
sentit que, es planteja l’objectiu i després s’elabora un qüestionari descriptiu que condueix a
l’alumne pas a pas fins la solució. Això permet que d’una manera senzilla es pugui augmentar
el nivell de l’activitat segons les caracteŕıstiques dels alumnes. Possiblement molts necessitin
els passos per poder realitzar l’activitat i interioritzar-la, però hi haurà d’altres que els agradin
els reptes i prefereixin estimular la ment per arribar ells sols a la solució. Alguns exemples
d’activitats amb aquesta caracteŕıstica són: Separador de la sala d’estar i el menjador, Les
tessel·les del Museu del Mar o Les zones del jard́ı botànic Marimurtra. Al Moodle es poden
trobar aquestes activitats a un nivell d’ampliació.

Encara que el nivell de l’activitat sigui bàsic no implica que aquesta sigui de reforç ja
que un mateix problema pot estar emmarcat en diferents cursos de l’ESO. En aquest sentit,
una activitat de reforç per a uns alumnes de segon d’ESO pot ser perfectament d’ampliació
per a un grup de primer d’ESO.

També cal tenir present que el nivell depèn dels alumnes. Per tant, és el professor qui a
l’hora de planificar la sortida ha de decidir quines de les activitats d’aprenentatge són les més
adients per al seu grup classe, ja sigui per les capacitats d’aquests com pels continguts assolits
fins aquell moment.

D’altra banda, la majoria de les d’activitats proposades estan pensades per fer-se durant
la visita i per tant, estan dissenyades en conseqüència. Els alumnes que no assisteixen a la
sortida faran els mateixos problemes però adaptats a les circumstàncies ja que, per exemple, a
l’aula no poden prendre mesures. Aquestes adaptacions són les que es presenten al Moodle i
també poden ser utilitzades com a activitats prèvies a la sortida. Val a dir, que el fet d’incloure
algunes dades restringeix el fet d’incorporar el nivell d’ampliació del que parlàvem anteriorment.
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4.2 Aspectes metodològics 4 ASPECTES DE DISSENY I METODOLÒGICS

Amb totes aquestes consideracions el format de l’entorn Moodle es tradueix al següent.
S’ha de comentar també, que s’inclouen les solucions de les diferents activitats d’aprenentatge.

4.2 Aspectes metodològics

En un primer moment, el professor selecciona les activitats d’aprenentatge en funció
del lloc a visitar, els continguts que es volen treballar i els objectius que es proposen assolir.
Aquestes conjunt de problemes han de contenir alguna activitat per fer a classe abans de la
sortida i altres per realitzar-les durant la sortida.

Per a la realització d’aquestes activitats s’empraran tres o quatre sessions. Una dedicada
a les activitats prèvies, altra per a les pròpies de la visita i, finalment, una o dues sessions per
acabar el treball a classe i fer una valoració comuna.

Les activitats es portaran a terme en petits grups de 3 o 4 persones per tal de desenvolu-
par les capacitats d’organització del treball en grup, les habilitat de comunicació, la interacció
amb els companys i la reflexió cŕıtica. El paper del professor es reduirà a fer de guia i de punt
de suport en les possibles dificultats que es puguin trobar els alumnes.

Finalment, per a l’avaluació es tindrà en compte el treball a classe i/o durant la sortida,
la col·laboració amb els companys, la presentació de les activitats realitzades, aix́ı com l’expli-
cació davant els companys durant la posta en comú de les activitats.
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4.3 Aspectes de continguts curriculars

A les fitxes d’informació bàsica de les activitats s’han presentat els objectius, però a l’hora
de seleccionar-les segon els continguts resulta dif́ıcil ja que s’han de llegir tots els objectius.
Per aquest motiu, s’ha considerat oportú proporcionar el llistat de continguts matemàtics que
es treballen fent referència a les activitats en les quals es desenvolupen. D’aquesta manera
l’elecció de les activitats resulta més còmode. Tot seguit es mostra aquesta llista:

Bloc Contingut Activitat

N
u

m
er

ac
ió

i
cà

lc
u

l

Nombres enters Ĺınia del temps
Participants a la mota

Múltiples i submúltiples Parçoners a la fusta

Fraccions i percentatges Un negoci de risc

Les escultures

Augments i disminucions percentuals Vacances a l’Hotel manyana

Raons i proporcions Quina hora és?

Els mosaics del museu del mar
Quantes flors hi ha?

C
an

vi
i

re
la

ci
on

s

Generalització de patrons La dracaena draco

Equacions de primer grau Vacances a l’Hotel manyana

Equacions de segon grau Defensa per mar

Gràfiques de funcions El compost

Quina hora és?

Funció de proporcionalitat L’escala de Goethe
Quina hora és?

Funció quadràtica Defensa per terra

Defensa per mar

E
sp

ai
i

fo
rm

a

Figures de 2 i 3 dimensions Recintes del castell de Sant Joan

Mesura d’angle Girs de les fulles d’una planta

Simetries Estructura del mas de Can Saragossa

Col·lecció de Joan Llaverias

Construccions amb regle i compàs Estructura del mas de Can Saragossa

Reproducció d’un mosaic del Museu

El teorema de Pitàgores L’escala de la Torre de l’homenatge

La rampa de l’escala de Goethe

Escales Plànol de l’edifici de Can Saragossa

Peŕımetre del recinte emmurallat
La pars urbana

Moviments al pla Moviments de les flors

Raons trigonomètriques Defensa per mar
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Bloc Contingut Activitat
M

es
u

ra
Unitats de mesura i equivalència Les mides d’un vaixell

La rampa de l’escala de Goethe

Peŕımetre, àrees i volums Separador de la sala d’estar i el menjador

El món ibèric a Lloret de Mar
L’aigua
Reformes de la Torre de l’homenatge

Recinte del castell
Els vaixells del port de Blanes
Les zones del jard́ı botànic
El jard́ı de la vil·la romana

Relació entre longituds i àrees Els mosaics de l’habitatge

Semblança i mesures indirectes Càlcul de l’alçada d’un xiprer

Trigonometria i mesures indirectes Caḿı d’accés als jardins de Santa Clotilde

Els vaixells del port de Blanes

E
st

ad́
ıs

ti
ca

i
at

za
r

Representació de dades Estudi de la quantitat de vaixells

Les escultures

Interpretació de gràfics Pollacres versus bergantins

Freqüència absoluta i relativa La construcció de pollacres a 1815-1856

Mesures de centralització La construcció de pollacres a 1815-1856

Mostres Quantes flors hi ha?

Núvol de punts i coeficient de Pearson La vegetació

Regressió lineal La vegetació

Probabilitat d’un succés simple La rotació de conreus

Probabilitat d’un succés compost Les lleis de Mendel
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5 LLORET DE MAR

5 Lloret de Mar

5.1 Visita al Mas de Can Saragossa

5.1.1 Fitxes d’activitats amb informació bàsica per al professor

Història del Mas de Can Saragossa

Activitat Ĺınia del temps

Curs 1r o 2n d’ESO

Bloc Numeració i càlcul

Connexió amb Ciències socials

Objectius
Conèixer la història del mas de Can Saragossa.
Representar seqüències temporals a la recta numèrica.
Resoldre problemes que impliquin el càlcul amb nombres naturals.

C. bàsiques Cb1, Cb4

Tipus activitat Per realitzar a classe de manera individual.

Activitat Vacances a l’Hotel Manyana

Curs 2n o 3r d’ESO

Bloc Numeració i càlcul, Canvi i relacions

Objectius
Calcular augments i disminucions percentuals.
Utilitzar les equacions de primer grau per resoldre problemes d’aug-
ments i disminucions percentuals.

C. bàsiques Cb1, Cb3, Cb4, Cb5

Tipus activitat Per realitzar a classe per parelles.

Fonts consult. [11], [22]

Arquitectura de l’edifici de Can Saragossa

Activitat Estructura de l’edifici del mas de Can Saragossa

Curs 1r o 2n d’ESO

Bloc Espai i forma

Connexió amb Educació visual i plàstica

Objectius
Detectar simetries a l’entorn i fer-ne la seva representació.
Fer construccions amb regle i compàs.

C. bàsiques Cb2, Cb4

Tipus activitat Per realitzar durant la sortida de manera individual.

Material Regle, compàs, escaire, cartabó i ret́ıcula quadriculada.

Observacions En cas de reforç, a l’apartat c) és pot utilitzar una ret́ıcula.
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5.1 Visita al Mas de Can Saragossa 5 LLORET DE MAR

Activitat Separador de la sala d’estar i el menjador

Curs 1r, 2n o 3r d’ESO

Bloc Espai i forma, Mesura

Objectius
Calcular la superf́ıcie dels arcs d’una paret del mas a partir de l’àrea de
figures elementals.

C. bàsiques Cb1, Cb2, Cb4

Tipus activitat Per realitzar durant la sortida en grups redüıts.

Material Cinta mètrica.

Activitat Plànol de l’edifici de Can Saragossa

Curs 1r o 2n d’ESO

Bloc Espai i forma

Connexió amb Tecnologia

Objectius
Elaborar el plànol a escala de la primera planta del mas de Can Sara-
gossa.

C. bàsiques Cb1, Cb2, Cb4, Cb6

Tipus activitat Per realitzar durant la sortida en grups redüıts.

Material Cinta mètrica.

Fonts consult. [3]

El món ibèric a Lloret de Mar

Curs 1r o 2n d’ESO

Bloc Espai i forma, Mesura

Connexió amb Tecnologia

Objectius
Elaborar un plànol a escala d’una part del recinte del Montbarbat a
partir de l’explicació dels plafons del museu.

C. bàsiques Cb1, Cb3, Cb2, Cb4, Cb6

Tipus activitat Per realitzar durant la sortida en grups redüıts.

Fonts consult. [1], Plafons de la sala 2 del mas de Can Saragossa

Col·lecció de Joan Llaverias

Curs 1r d’ESO

Bloc Espai i forma

Objectius Descobrir com es forma una simetria i quins són els seus elements.

C. bàsiques Cb2, Cb3, Cb4

Tipus activitat Per realitzar a classe de manera individual.

Material Geogebra

Fonts consult. [23]
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5.1 Visita al Mas de Can Saragossa 5 LLORET DE MAR

5.1.2 Disseny de les activitats d’aprenentatge

Activitat d’aprenentatge: Història del Mas de Can Saragossa

Llegeix atentament el següent text sobre la història del mas de Can Saragossa

Breu història d’un mas amb molta història

Les primeres dades de l’existència del mas es remunten a l’any 1317. En aquella
època el terme de Lloret estava format per 26 masos i 9 bordes, repartits per tot el
territori. La pesta negra no va fer excepció a Catalunya i va deixar molts masos en
estat d’abandonament, però Can Saragossa, afortunadament no se’n va veure afec-
tat. Un inventari de l’any 1631, dóna dades sobre la distribució del mas aix́ı com
també sobre el bestiar i els cultius: arbres fruiters, blat, fesols, cigrons, faves i cols.

L’any 1885 Narćıs Saragossa Ametller, metge cirurgià, va esdevenir propietari del
mas per herència. Ell va ser el responsable d’encarregar les obres de remodelació
de l’edifici que van culminar l’any 1902. La reforma va donar a l’edifici un aire de
palauet modernista, seguint els corrents dels estils historicistes neogòtics que tan de
moda estaven a inicis del segle XX.

Les èpoques successives van ser d’esplendor per a Can Saragossa amb entreteni-
ments de la societat benestant d’estiuejants que consistien en festes de luxe, balls
de disfresses i jocs de tennis. L’any 1954 l’edifici es va convertir en hotel. Un hotel
de 10 cambres anomenat Hotel Manyana que va estar en funcionament durant deu
anys. L’Ajuntament de Lloret de Mar va comprar el mas l’any 1984, quan hi vivien
el matrimoni Joan Carbó Vilar i Maria Palaudelmas.

Finalment, el 22 de gener de 2011 van ésser inaugurades les exposicions perma-
nents a l’edifici, una dedicada a les troballes arqueològiques dels jaciments ibers a
Lloret de Mar i l’altra a la col·lecció de dibuixos i pintures de Joan Llaverias i Labró.

1. Ĺınia del temps

Situa en una ĺınia del temps els següents esdeveniments, tot indicant el segle corresponent.

• Primeres dades de l’existència del mas.

• Narćıs Saragossa es converteix en el nou propietari del mas per herència.

• S’acaben les obres de remodelació del mas encarregades per Narćıs Saragossa.

• L’edifici es converteix en hotel.

• L’ajuntament de Lloret de Mar compra l’edifici.

• S’inauguren les exposicions permanents dels jaciments ibers i de les pintures de Joan
Llaverias.

Contesta a les següents preguntes tot indicant les operacions fetes.

a) Quant de temps ha passat des de les primeres dades de l’existència del mas?

b) Quants anys passen des de que l’edifici deixa de ser un hotel fins que l’ajuntament de
Lloret de Mar el compra?

c) En quin segle s’acaben les reformes modernistes de l’edifici?
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2. Vacances a l’Hotel Manyana

La moneda que utilitzem actualment és l’euro, però d’això no fa molt de temps. Concre-
tament, quan el mas de Can Saragossa era un hotel s’utilitzava un altre tipus de sistema
monetari: la pesseta.

a) Imagina’t que ets l’amo de l’hotel i vols dissenyar un sistema de tarifes segons els següents
criteris:

• S’oferiran habitacions dobles per a 1, 2 i 3 persones en règims d’allotjament i
esmorzar (AE), mitja pensió (MP) i pensió completa (PC).

• El preu per persona d’una estada d’una nit en una habitació doble en règim de AE
és de 118 ptes.

• Si l’habitació l’ocupa una persona, el preu per persona s’incrementa un 55%.

• Si l’habitació l’ocupa dues persones, el preu per persona no varia.

• Si l’habitació l’ocupa tres persones, el preu per persona disminueix un 30%.

• El règim de MP comporta un suplement per persona de 34 ptes., i el de PC un
suplement de 63 ptes.

Amb les consideracions anteriors, omple la següent taula de les tarifes del preu per
persona i nit.

AE MP PC

Habitació 1 persona

Habitació 2 persones

Habitació 3 persones

b) Al restaurant de l’hotel ofereixen el cobert del migdia a 40 ptes. i el de la nit a 50 ptes.
Llavors, quin és el descompte aplicat al suplement de MP? I al de PC?

c) Suposa que a l’hotel hi ha l’oferta següent “15% de descompte: 4 nits amb règim de
mitja pensió per a dues persones per només 1074,4 ptes.”.

i. Amb la taula de tarifes, raona si realment s’està aplicant un 15% de descompte.

ii. Quin % de descompte s’està fent en realitat respecte a la taula de tarifes?

iii. A quin preu per persona i nit s’està aplicant el 15% de descompte? Com han calculat
els propietaris de l’hotel aquest preu?

Activitat d’aprenentatge: Arquitectura de l’edifici de Can Saragossa

L’actual edifici de Can Saragossa és fruit de les remodelacions
encarregades per Narćıs Saragossa i es pot classificar dins del
corrent neogòtic de l’arquitectura modernista. A la façana prin-
cipal es pot observar esculpida la xifra 1902 que correspon a
la data de construcció de la casa. Es tracta d’un edifici que
consta de tres plantes. La planta baixa es corresponia amb els
llocs habitables de la casa (sala d’estar, menjador, cuina, etc.)
i les estances de la primera planta es feien servir de dormitoris.
Actualment, aquestes dues plantes acullen les exposicions dels
jaciments ibers i de les pintures de Joan Llaverias.

Mas de Can Saragossa (Fotografia:
Rebeca Mart́ınez)
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1. Estructura de l’edifici del mas de Can Saragossa

a) Observa les façanes de l’edifici de Can Saragossa i fes la representació de la façana
principal o de la lateral esquerra. Pots utilitzar una ret́ıcula quadriculada.

b) Marca, en la representació anterior i amb diferents colors, els diferents eixos de simetria
que observis (almenys 11 elements diferents) tot indicant respecte a què és eix de
simetria. Recorda que un mateix element pot tenir més d’un eix de simetria.

c) Reprodueix amb regle i compàs la paret que separa la sala d’estar (sala 1) i el menjador
(sala 2).

2. Separador de la sala d’estar i el menjador

Suposa que es vol cobrir amb vidre els dos arcs dels extrems de la sala i habilitar una porta
de dues fulles a l’arc del mig. Es tracta de calcular quina és la superf́ıcie total de vidre que
es necessita per fer-ho.

Paret que separa el que
era la sala d’estar i
el menjador (Fotografia:
Rebeca Mart́ınez)

a) Descompon els arcs en figures de les quals sàpigues calcular l’àrea.

b) Quines mesures es necessiten per trobar la superf́ıcie dels arcs? Agafa la cinta mètrica
i mesura-les.

c) Calcula l’àrea total de cadascun dels vidres que es necessitaran per cobrir els arcs.

d) Calcula la superf́ıcie total del vidre que es necessita per cobrir la paret que separa les
dues sales.

3. Plànol de l’edifici del mas de Can Saragossa

Imagina’t que ets arquitecte i se’t demana que facis el plànol de la primera planta del mas
de Can Saragossa, la corresponent a l’exposició de les pintures de Joan Llaverias. Per fer-ho
has de seguir uns passos:

a) Fes un esbós de la distribució dels espais de la planta.

b) Pren les mesures necessàries de cada estança i anota-les a l’esbós anterior.

c) Elabora el plànol en un full DIN A3 triant l’escala adequada.

Activitat d’aprenentatge: El món ibèric a Lloret de Mar

A la planta baixa del mas de Can Saragossa hi ha instal·lada una exposició permanent sobre
els jaciments ibers que es troben a Lloret.

Les fortificacions al món ibèric no consistien en murs llisos només, sinó que el freqüent era
disposar d’una muralla amb torres adossades al mur i disposades en punts estratègics, als
angles o a les proximitats de les entrades. A Montbarbat concretament, es coneix que hi havia
una torre (actualment excavada) i hi ha indici, almenys, d’una altra.
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a) Llegeix atentament els plafons sobre el poblat ibèric de Montbarbat, amb especial interès,
al referent al seu sistema defensiu.

El sistema defensiu

La muralla tanca completament el poblat. El seu peŕımetre és d’uns 370 m i forma
una figura geomètrica irregular. Es tracta del tipus més evolucionat de fortificació,
ja que és el que menys depèn del relleu, encara que aprofita els elements naturals
disponibles. Aquest tipus de defensa es generalitza a partir del segle IV aC.

D’una amplada d’entre 1,20 i 1,50 m, està constrüıda mitjançant dos paraments
externs de pedres bastant regulars, ben retallades i força grosses, i un reompliment
intern de pedres més petites i irregulars barrejades amb terra. La muralla s’aixe-
ca damunt la roca natural, sense trinxera de fonamentació ni cap altre sistema de
reforçament, llevat d’una petita banqueta localitzada a l’angle exterior, a la zona
d’inflexió de la muralla. Se’n desconeix l’alçada originària.

Pel que fa a les torres, un element freqüent en les fortificacions ibèriques, se’n
coneix molt bé una, tot i que n’hi ha restes d’una altra. La torre excavada és de
planta rectangular, no té fonamentació i fou constrüıda en un moment posterior a
la muralla, de la qual sobre surt 3,80 m. Els seus murs tenen una amplada d’1,10
m i una altura d’1,50 m; la seva superf́ıcie interna és de 14,85 m2, i mesura 2,70 m
d’ample i entre 5,30 m i 5,60 m de llarg. Aquesta torre es comunica amb el poblat a
través d’una entrada d’1,10 m d’ample oberta a la muralla, per la qual s’accedeix a
un passad́ıs que curiosament no desemboca a una àrea pública o a un carrer, sinó que
dóna a una estança en la qual hi ha una gran llar de foc i que, per tant, funcionava
com una estructura habitacional.

b) Fes un dibuix a escala 1:100 de la distribució de la torre excavada. Al plànol ha d’aparèixer
part de la muralla, la torre i el passad́ıs, i part d’una habitació.

c) Determina quina era la llargada exacta de la planta de la torre.

d) Quines són les dimensions (peŕımetre i àrea) de la torre que sobresurten de la muralla?

Activitat d’aprenentatge: Col·lecció de Joan Llaverias

A la primera planta de l’edifici es pot visitar una exposició que recull una col·lecció de dibuixos
i pintures del pintor Joan Llaverias i Labró. Llaverias va ser un mestre en el dibuix dels animals
i també va destacar en el dibuix sat́ıric, especialment aplicat a la poĺıtica.

Entre la gran quantitat de dibuixos de l’exposició, hi ha un on apareix representada una
papallona. En aquesta activitat estudiaràs una propietat que es troba a les papallones i a la
natura. Obre el fitxer de geogebra PapallonaLlaverias.ggb.

a) Mou el punt verd dibuixant el contorn de la papallona. Què passa? Quina relació tenen
aquests dos punts?

b) Com s’anomena aquesta propietat que presenta la papallona? Indica i descriu els seus
elements.
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18



5.2 Visita al Museu del Mar 5 LLORET DE MAR

5.2 Visita al Museu del Mar

5.2.1 Fitxes d’activitats amb informació bàsica per al professor

Les mides d’un vaixell

Curs 1r d’ESO

Bloc Mesura

Connexió amb Ciències socials

Objectius
Conèixer quines unitats de mesura s’utilitzaven en l’època maŕıtima a
Lloret i quines són les equivalències al sistema actual.

C. bàsiques Cb2, Cb4

Tipus activitat Per realitzar durant la sortida de manera individual.

Material Calculadora

Instruments de mesura i dibuix en la navegació

Curs 1r d’ESO

Bloc Mesura

Connexió amb Tecnologia, ciències socials

Objectius
Fer una recerca dels instruments de mesura i dibuix utilitzats per llore-
tencs en la navegació.

C. bàsiques Cb2, Cb3

Tipus activitat Per realitzar durant la sortida de manera individual.

Fonts consult. Plafons de l’àmbit de l’1.1 del Museu del Mar

Quina hora és?

Curs 1r, 2n o 3r d’ESO

Bloc Canvi i relacions

Connexió amb Ciències de la naturalesa

Objectius
Determinar l’hora exacta (l’hora oficial) en un moment determinat mit-
jançant l’estudi de les ombres.

C. bàsiques Cb1, Cb4, Cb7

Tipus activitat Per realitzar durant la sortida en grups redüıts.

Material Transportador d’angles

Fonts consult. [15], [21]
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La construcció de vaixells d’altura

Curs 1r d’ESO (activitat1) i 2n d’ESO (activitat 2 i 3)

Bloc Estad́ıstica i atzar

Objectius
Estudiar la quantitat de vaixells d’altura, especialment pollacres i ber-
gantins, constrüıts durant el peŕıode comprès entre 1785 i 1869.

C. bàsiques Cb2, Cb4

Tipus activitat Per realitzar durant la visita en grups redüıts.

Fonts consult. Plafons de l’àmbit 3.2 del Museu del Mar

Un negoci de risc

Curs 1r o 2n d’ESO

Bloc Numeració i càlcul

Objectius

Calcular els guanys prodüıts pels interessos de les participacions a risc
de mar.
Utilitzar les fraccions i els percentatges per calcular la proporció de
capital invertit a la participació en la fusta.

C. bàsiques Cb4, Cb7

Tipus activitat Per realitzar durant la sortida per parelles.

Fonts consult. [8], [9], Plafons de l’àmbit 3.3 del Museu del Mar

Els mosaics del Museu del Mar

Curs 2n o 3r d’ESO

Bloc Numeració i càlcul, Espai i forma

Connexió amb Educació visual i plàstica

Objectius
Reproduir un mosaic a partir del real.
Calcular la proporció entre les diferents tessel·les del mosaic i entre una
part.

C. bàsiques Cb1, Cb2, Cb4

Tipus activitat Per realitzar durant la sortida en grups redüıts.

Material Ret́ıcula triangular.

Observacions La reproducció del mosaic es podria fer amb regle i compàs.
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5.2.2 Disseny de les activitats d’aprenentatge

Activitat d’aprenentatge: Les mides d’un vaixell

Antigament cada páıs, i dins de cada páıs cada regió, utilitzava unitats de mesura diferents.
En aquella època a Lloret en qüestions de la mar, com són les dimensions d’un vaixell (eslora,
mànega i puntal), s’utilitzava el peu i les polzades de Burgos.

a) Quina és l’equivalència entre els peus de Burgos i els cent́ımetres? I entre les polzades de
Burgos i els cent́ımetres? Quina relació hi ha entre els peus i les polzades de Burgos?

b) Calcula les dimensions, en metres, de la llanxa del plànol que hi ha a l’entrada del Museu
del Mar.

c) El primer bergant́ı a Catalunya feia 117 peus d’eslora, 99 peus de quilla, 30 peus i 8 polzades
de mànega i 15 peus de puntal. Quines series les mesures del vaixell en el sistema actual?

Activitat d’aprenentatge: Instruments de mesura i dibuix en la navegació

La història de Lloret es un apropament constant i progressiu a la mar. Per als lloretencs la
mar ha estat sempre una via de comunicació important. Durant l’edat mitjana, la navegació
va constituir una alternativa als camins de terra, escassos i massa perillosos. A partir del segle
XVIII, es van ampliar les rutes maŕıtimes i abastaven cada vegada distàncies més considerables
amb vaixells constrüıts a les drassanes de la platja.

Per portar a terme aquests viatges on molts van fer fortuna, són necessàries dues coses. En
primer lloc, la construcció dels vaixells i per tant els estris de dibuix per fer els plànols i després,
la capacitat de navegació, on juguen un paper molt important els instruments d’orientació o
de mesura del temps.

Com podràs observar durant la visita al Museu de Mar, aquest està replet d’objectes i records
d’aquella època. Se’t proposa que t’endinsis en aquest món i facis una recerca d’informació
dels instruments de mesura i dibuix que utilitzaven. Per a cadascun dels instruments trobats
dóna la seva definició i fes un croquis amb les caracteŕıstiques més importants.

Activitat d’aprenentatge: Quina hora és?

Aprofitant que estem al Museu del Mar i en aquest
hi ha una terrassa on apareixen marcats els punts
cardinals, anem a veure com es pot calcular l’ho-
ra mitjançant les ombres. Per fer-ho utilitzarem
aquest element que ens marca els punts cardinals,
ell serà el nostre rellotge de Sol analemàtic (rellot-
ge compost per un pla de projecció horitzontal i
un gnòmon vertical).

Punts cardinals
(Fotografia:
Rebeca Mart́ı-
nez)

1. Una primera aproximació no tan aproximada: càlcul de l’hora solar

a) El Sol recorre 180o aproximadament en 12 hores, llavors, quants graus recorre en una
hora?
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b) Recordem que el Sol surt per l’est i es pon per l’oest. Si la ĺınia del nord indica el migdia,
quina hora indica l’est i quina l’oest? Feu un esquema de la situació.

c) Calculeu quina hora és en aquest moment. Expliqueu el procediment.

d) Mira’t el rellotge. Quina hora és? Es correspon amb l’hora calculada en l’apartat
anterior?

e) Quina diferència hi ha? A què creieu que es deguda aquesta diferència? Creieu que tot
l’any hi trobarem la mateixa diferència? Per què?

L’hora que heu calculat és el que s’anomena hora solar (hora vertadera).

f) Si l’angle format per l’ombra i la ĺınia en direcció OE fos de 105o, quina hora solar seria?
I si l’angle fos de 109o? I si fossin els angles formats per l’ombra i la ĺınia en direcció
EO?

2. Un segona aproximació: correcció estacional, de moviment i geogràfica

L’hora solar, donada pels rellotges de Sol, no coincideix amb l’hora donada pels rellotges
mecànics o digitals. Això es degut a diversos motius que haurem de corregir.

a) Correcció estacional

Com heu observat a l’apartat anterior la diferència entre l’hora solar i la del rellotge pot
ser d’una o dues hores. Concretament, a l’hivern la diferència és de ............. .............
............. i a l’estiu de ............. ............. ............. degut de les decisions poĺıtiques
d’uniformitat horària i d’estalvi energètic.

Calculeu, fent la correcció estacional, l’hora actual.

b) Correcció de moviment

A més d’aquestes grans diferències d’hores, també hi ha diferències de minuts. Com ja
saps, els dies no tenen la mateixa duració al llarg de l’any i per tant les hores solars
no són iguals al llarg de l’any. Per evitar-ho es va definir l’hora solar mitjana que té la
mateixa duració al llarg de l’any. Per passar de l’hora solar (HS) a l’hora solar mitjana
(HSM) tenim l’equació de temps (ET) que ve donada per la gràfica adjunta, Equació
de temps. D’aquesta manera: HSM = HS + ET .

i. En quins punts de la gràfica l’hora solar i la solar mitjana coincideixen?

ii. En quins intervals de temps l’hora solar es retarda? En quins s’avança?

iii. Quin és el màxim de temps que es retarda? I que s’avança?

iv. Calcula l’hora actual afegint aquesta correcció?

c) Correcció geogràfica

Una darrera diferència de minuts també s’afegeix en funció de si l’hora solar s’està
calculant més o menys lluny del meridià central del fus horari al que pertany. Quan el
Sol és al nostre meridià central ja fa uns minuts que ha passat pels llocs situats a l’est,
mentre que als situats a l’oest encarà trigarà alguns minuts en arribar-hi.

i. Quants minuts triga el Sol en recórrer 1o?

ii. Si ara són les 12 del migdia, quina hora serà a un poble situat a 3o cap a l’Oest?
I cap a l’Est?

iii. Quina és l’hora actual si la nostra posició és 41,7 N 2,85 E?

3. Mètode per al càlcul de l’hora oficial mitjançant les ombres

Expliqueu amb les vostres paraules com es pot saber quina hora marcarà el nostre rellotge i
quines correccions s’han de tenir en compte per fer-ho el més aproximat possible. Finalment
doneu una fórmula per a calcular aquesta hora.
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Activitat d’aprenentatge: La construcció de vaixells d’altura

Els vaixells de vela es constrüıen vora la platja, a les anomenades drassanes. Eren instal·lacions
molt simples, sempre a l’aire lliure, protegides per les grans piles de fusta que poc a poc es
convertien en vaixells. De les drassanes de Lloret sortien tot tipus d’embarcacions de vela
llatina aptes per a la pesca i el comerç de cabotatge. Però amb l’impuls del lliure comerç amb
Amèrica, van prendre vorada i d’elles van sortir prop de 150 vaixells d’altura com són goletes,
pollacres, bergantins i fragates, capaços de travessar l’oceà.

En l’àmbit 3.2 del museu podràs observar totes les construccions de vaixells d’altura que es
van fer a les drassanes de Lloret durant els anys 1785 i 1869.

1. Estudi de la quantitat de vaixells de cada tipus

a) Observa els plafons d’aquest àmbit i compta quants vaixells hi ha de cada tipus (pollacra,
bergant́ı, goleta (o b-goleta), quetx i altres).

b) Elabora un diagrama de barres on es representi el nombre de vaixells d’altura de cada
tipus constrüıts a les drassanes de Lloret.

c) Quins tipus de vaixells són els que es van fabricar en major quantitat durant 1785 i
1869? Quins tants per cent representen?

2. Pollacres versus Bergantins

En aquesta activitat ens centrarem en les pollacres i els bergantins constrüıts entre 1790 i
1869.

a) Agrupa les dades per dècades i determina quants vaixells de cada tipus es van construir.

b) Representa en un diagrama de barres el nombre de pollacres i bergantins constrüıts per
dècades.

c) En quines dècades la construcció de pollacres i bergantins va ser la mateixa? Quantes
unitats es van fabricar de cadascun?

d) En quina dècada la construcció de bergantins va superar a la de pollacres? En quantes
unitats?

e) En quina dècada es va construir més vaixells?

f) Quan es van fabricar més vaixells, entre 1840-1849 o entre 1850-1869? Per què?

3. La construcció de pollacres entre 1815 i 1856

En aquesta activitat ens centrarem només en les pollacres constrüıdes entre 1815 i 1856.

a) Elabora una la taula de freqüències amb les freqüències absolutes, relatives i acumulades.

b) Quantes pollacres es constrüıen de mitja cada any?

c) Calcula la mediana i la moda d’aquestes dades? Què observes?

d) Quin és el nombre ḿınim de vaixells constrüıts en aquests anys? i el màxim? Què
observes?
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Activitat d’aprenentatge: Un negoci de risc

El viatge cap a Amèrica era un negoci, i el primer pas era aconseguir els diners necessaris per a la
construcció del vaixell i finançar l’expedició. Els principals sistemes de finançament del negoci
maŕıtim en aquella època eren essencialment tres: participacions a la fusta, participacions a la
mota o fons d’expedició i participacions a risc de mar.

1. Parçoners a la fusta

La participació en la fusta del vaixell consistia a invertir una determinada quantitat en
el cost de la construcció de la nau, el qual es dividia en setzens. D’aquesta manera, els
parçoners a la fusta eren els propietaris del vaixell. Només es podia invertir una quantitat
determinada de setzens o, en molts casos, de múltiples o submúltiples d’aquesta fracció. Si
el negoci anava bé rebien una participació en els guanys proporcionals al cost del vaixell.

a) Explica que és un múltiple i un submúltiple. Posa algun exemple.

b) Digues si les següents fraccions són múltiples o no d’un setzè. Raona la resposta.

2

16

1

3

3

16

1

8

2

5

1

4

1

12

c) Digues si les següents fraccions són submúltiples o no d’un setzè. Raona la resposta.

1

32

1

17

1

18

1

64

1

24

1

80

2

48

d) A continuació se’t presenta com es dividia la propietat de la pollacra La Virgen del
Carmen, de 200 tones, del capità Joan Moré véı de Lloret:

Francesc Combranol, pagès de Maçanes 1/16
Joan Serra, pagès de Martorell 1/32
Antoni Torrellas, pagès de Martorell de la Selva 1/32
Francesc Roura, pagès de Maçanet de la Selva 1/64
Joseph Rub́ı 1/48
Joan Moré, patró de Lloret la resta

Calcula de quina part era propietari el capità del vaixell. A quin tant per cent correspon?

e) Ordena els propietaris en funció de la inversió feta en la construcció del vaixell.

f) Suposa que el cost de la nau va ser de 15168 duros, quants diners va invertir cadascú?

2. Participants a la mota

La mota es constitüıa amb les aportacions de diners que els motistes entregaven al capità.
Amb ella el capità comercialitzava venent i comprant productes i al final donava compte
dels guanys o pèrdues que s’haguessin contret. El control era tan gran que si havia alguna
irregularitat en l’administració dels fons es podia arribar a la subhasta pública de la nau.

A continuació es mostra un estat de comptes de Martirià Botet signat el 15 d’octubre de
1810 pel seu nebot Francesc Conill.
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Deures

Mayo 13. Por 125 libras entregadas al patrón Juan Rubert
por mota de su cuenta 125 ll - -

Agost 2. Por 37 libras i 19 sueldos entregadas a mi Sra. T́ıa,
esposa suya 37 ll 19 s -

9. Por 225 libra de mota del patrón Pablo Fábregas
Baldiri que entrego a dicha Sra. T́ıa 225 ll - -

Octu. 15. Por 14 libras prestadas en distintas veces y por su

cuenta a José Sala Ángel, braceno, colono suyo 14 ll - -

Por 53, 19 sueldos y 6 dineros que entregó dicho
mi Sr. T́ıo por saldo de esta cuenta 53 ll 19 s 6 d

Havers

Marzo 20. Por 100 libras recibidas del patrón Juan Rubert
que tenia por mota de su cuenta 100 ll - -
Por 29 libras recibidas de dicho recibido por bene-

ficio de id. 29 ll - -
Por 11 libras i 10 sueldos de dicho Fábregas Baldiri
por id. del 48avo del buque 11 ll 10 s -

Abril 11. Por 225 libras id. del patrón José Fábregas Baldiri
por mota teńıa de su cuenta 225 ll - -
Por 78 libras i 15 sueldos de dicho Fábregas por

beneficio dicha mota 78 ll 15 s -

Por 10 libras, 17 sueldos, 6 dineros recibidos de
dicho patrón Robert 10 ll 17 s 6 d

a) Sabent que 1 lliura són 20 sous i 1 sou són 12 diners, calcula el deure i l’haver.

b) Quin tant per cent va guanyar Martirià per la mota a Juan Rubert?

c) Quin tant per cent va guanyar Martirià per la mota a Pablo Fábregas?

d) Quants diners van rebre entre tots els parçoners d’aquesta nau?

3. Participants a risc de mar

Aquesta forma de finançament es donava només quan un estat de necessitat extrema obli-
gava a demanar préstecs a uns interessos molt alts per tal de poder continuar amb el viatge.

Observa la primera taula de l’àmbit 3.3 del museu on apareixen en una llista alguns parti-
cipants a risc de mar

29 Do José Enquera de Lloret 100 sl
30 Margarida Durall mi madre viuda 2150 sl
31 Sir Borch hermanos de Cartagena 150 sl
32 Julis Yllas de Blanco 1500 sl
33 Sir Fontanilla llanun de la Malga 150 sl
34 Pedro Valles de la Escala 200 sl
35 Bautista Larés de Lloret 100 sl
36 José Botet del Masnou 500 sl
37 Domingo Jamasanes de Malaga 200 sl

Si el contracte a risc de mar era d’interessos del 55%, quants diners va guanyar cadascú?
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Activitat d’aprenentatge: Els mosaics del Museu del Mar

Segur que algun cop has vist motius geomètrics decorant algun objecte. Si et fixes en el terra
de les diferents sales del Museu del Mar podràs observar que algunes d’elles estan formades
per mosaics.

Recordem que un mosaic és un recobriment del pla mitjançant peces anomenades tessel·les i
de manera que no es superposin ni deixin forats sense omplir.

1. Reproducció d’un mosaic del Museu del Mar

Reprodueix el mosaic que es troba a la primera planta del Museu del Mar en una ret́ıcula
triangular.

2. Les tessel·les del mosaic del Museu del Mar

S’ha de restaurar una part del mosaic que no està en bones condicions. Aquesta part es
correspon amb la que es mostra a continuació:

Mosaic corresponent a
l’espai 3.7 de la sego-
na planta del Museu del
Mar (Fotografia: Rebe-
ca Mart́ınez)

Un constructor vol saber si per restaurar aquest mosaic es necessita la mateixa quantitat
de marbre vermell, negre i groc, o en qualsevol cas, quina és la raó (el resultat de dividir)
entre la superf́ıcie de cada color i la superf́ıcie total. Ajudem-lo!

a) Observeu que en aquest mosaic hi apareixen diferents figures, concretament una per a
cada color: vermell, negre i groc. Quina figura correspon a cada color?

b) Observeu les diferents relacions que hi ha entre les diferents figures. Quina relació hi ha
entre la superf́ıcie vermella i la negra? I entre la superf́ıcie vermella i la groga? I entre
la negra i la groga?

c) Trobeu les raons entre les superf́ıcies vermella, negra i groga i la superf́ıcie total.

d) De quin color es necessita menys quantitat de marbre? I més quantitat?
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5.3 Els jardins de Santa Clotilde

5.3.1 Fitxes d’activitats amb informació bàsica per al professor

El caḿı d’accés als Jardins de Santa Clotilde

Curs 4t d’ESO

Bloc Espai i forma, Mesura

Objectius Calcular el pendent del caḿı d’accés als Jardins de Santa Clotilde.

C. bàsiques Cb1, Cb4

Tipus activitat Per realitzar durant la sortida en grups redüıts.

Material Cinta mètrica, teodolit (pot ser casolà).

Els elements del jard́ı

Activitat L’aigua

Curs 1r, 2n d’ESO

Bloc Espai i forma, Mesura

Objectius

Calcular la quantitat d’aigua d’un dels estanys dels jardins tot reconei-
xent formes geomètriques a l’entorn.
Utilitzar les diferents unitats de mesura i aplicar les equivalències.
Usar mesures directes per aprofundir en els conceptes de volum.

C. bàsiques Cb1, Cb2, Cb4, Cb7

Tipus activitat Per realitzar durant la sortida en grups redüıts.

Material Cinta mètrica i canya.

Activitat La vegetació

Curs 4rt d’ESO

Bloc Espai i forma, Estad́ıstica i atzar

Objectius

Estudiar si hi ha o no dependència lineal entre l’amplada i la llargada
de les fulles de l’heura mitjançant la representació i descripció d’un
núvol de punts i el càlcul i interpretació del coeficient de correlació de
Pearson.
Raonar, mitjançant la recta de regressió, si diferents fulles de mides
donades podrien pertànyer a l’heura.

C. bàsiques Cb1, Cb2, Cb4, Cb7

Tipus activitat Per realitzar durant la sortida en grups redüıts.

Material Regle graduat
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Activitat Les escultures

Curs 1r o 2n d’ESO

Bloc Numeració i càlcul, Estad́ıstica i atzar

Objectius
Comptar quantes estàtues hi ha de cada tipus als jardins i expressar-la
en forma de percentatge, fracció i decimal.
Representar les dades en un diagrama de sectors.

C. bàsiques Cb2, Cb4

Tipus activitat Per realitzar durant la sortida en grups redüıts.

Fonts consult. [2], [12]

Càlcul de l’alçada d’un xiprer

Curs 3r o 4t d’ESO

Bloc Espai i forma, Mesura, Estad́ıstica i atzar

Objectius
Aplicar diferents mètodes de proporcionalitat directa i semblança per
obtenir l’alçada d’un arbre (mesura indirecta).

C. bàsiques Cb1, Cb4, Cb6, Cb7

Tipus activitat Per realitzar durant la sortida en grups redüıts.

Material Cinta mètrica, mirall, cartabó, vareta.

5.3.2 Disseny de les activitats d’aprenentatge

Activitat d’aprenentatge: El caḿı d’accés dels Jardins de Santa Clotilde

Els Jardins de Santa Clotilde estan situats en un paratge de gran bellesa, sobre un penya-segat
amb impressionants vistes sobre el mar. Per arribar-hi s’ha de pujar per un caḿı amb molta
pendent.

En aquesta activitat es tracta de calcular aquest pendent.

a) Expliqueu què significa la frase el pendent del caḿı és del 15%.

b) Dos integrants del grup amb alçades semblants es col·loquen al llarg del caḿı separats una
certa distància. Els altres membres del grup mesuren la distància que els separa.

c) A continuació un dels dos agafa el teodolit i, enfocant a l’altre company, mesura l’angle
que forma la ĺınia que els uneix amb l’horitzontal. Feu un esquema de la situació.

d) A quina altura es troba el membre del grup situat a més alçada?

e) Quina és el pendent del caḿı?
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Activitat d’aprenentatge: Els elements dels jardins de Santa Clotilde

Els Jardins de Santa Clotilde es van construir seguint el model renaixentista italià. L’arquitecte
que el va dissenyar va utilitzar bàsicament tres elements: la vegetació, les escultures i l’aigua.
A continuació se us proposen tres activitats referents a cadascun d’aquests elements.

1. L’aigua

L’aigua és un dels elements conductors del jard́ı, ja sigui en brolladors o en estanys, en
moviment o estancada. La seva presència es localitza en els estanys del Nimfeu, dels
Cupidos i de Venus i Cupido, i en el Mar Mediterrani.

En aquesta activitat se us repta a calcular quants litres d’aigua hi ha a l’estany de Venus i
Cupido. Per tal d’aconseguir-ho se us recomana seguir les següents indicacions.

a) Identifica l’estany amb un cos geomètric del qual sapigueu calcular el volum.

b) Quines dues mesures necessiteu per poder-ne calcular el volum? Mesureu-les utilitzant
una cinta mètrica i una canya, indiqueu-ne els valors i expliqueu com les heu mesurat.

c) Ara ja podeu contestar, quina és la quantitat de litres d’aigua de l’estany?

d) Si haguéssiu d’omplir l’estany amb ampolles de 5 litres d’aigua, quantes necessitaŕıeu?

e) Si una persona beu aproximadament 1,5 litres d’aigua al dia, a quantes persones podŕıem
subministrar aigua.

2. La vegetació

La vegetació és un altre element principal dels jardins. En aquests predominen espècies de
clima mediterrani, sobretot arbres i arbusts de fulla perenne. Les diferents tonalitats de
color verd que presenten pins, xiprers, cedres... contrasten amb els canvis estacionals de les
espècies de fulla caduca, com els til·lers o els àlbers.

Una altra qüestió que destaca en el disseny de la vegetació és l’ús de l’heura. Es van plantar
exemplars d’aquesta espècie a les contrapetges dels esglaons amb la intenció de fusionar-los
amb la natura. L’activitat que se us presenta a continuació tracta sobre aquesta planta:
l’heura.

a) Selecciona un conjunt de 10 fulles d’heura de la mateixa planta. A continuació anota
en la següent taula l’amplitud i la llargada de cadascuna de les fulles.

Fulla no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amplada

Llargada

b) Considera els 10 punts del pla formats per l’amplada i la llargada com a components x
i y, respectivament i representa’ls en una gràfica.

c) Us sembla que hi hagi alguna relació de dependència entre l’amplada i la llargada de les
fulles de l’heura? De quina relació es tracta.

d) Calcula el coeficient de Pearson i interpreta’l.

e) Podria el punt (7, 9) correspondre a una fulla de la planta d’heura seleccionada per
vosaltres? I el punt (1, 10)? Raoneu la resposta
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3. Les escultures

Finalment, l’últim element bàsic dels jardins són les escultures. Aquestes se situen en
diferents punts estratègics del recinte i es poden classificar per grups: les vinculades al
món de l’aigua, els busts neoclàssics i les referents a animals. A totes elles s’hi afegeixen
dues estàtues sense classificar: un angelet que sosté una taula i una dona amb una serp
entortolligada al braç.

a) Durant la visita als jardins anoteu quantes estàtues hi ha de cada tipus.

b) Quantes estàtues hi ha en total?

c) Quin percentatge d’estàtues hi ha de cada tipus? Expresseu-los en forma de percentatge,
decimal i fracció.

d) Feu un digrama de sectors que reflecteixi els percentatges dels diferents tipus d’estàtues.

Activitat d’aprenentatge: Càlcul de l’alçada d’un xiprer

En aquesta activitat determinareu l’altura d’un xiprer. Com ja us podeu imaginar, amb només
una cinta mètrica serà impossible i, per tant, caldrà utilitzar l’enginy. A continuació se us
proposa diferents formes de fer-ho.

1. Mètode 1: Mètode de les ombres

a) Procediment: Un integrant del grup es situa de manera que es pugui calcular la seva
ombra i la de l’arbre. Els altres mesuren l’ombra de l’arbre, l’ombra del company i la
seva alçada. Observeu que els raigs de Sol incideixen paral·lelament i feu un esquema
de la situació.

b) Observeu algun parell de triangles que es puguin posar en alguna posició coneguda?
Quins? Quina posició és aquesta? Feu un dibuix.

c) Podeu calcular l’alçada de l’arbre? Quin serà el procediment?

2. Mètode 2: Mètode del mirall

a) Procediment: Es col·loca el mirall a terra horitzontalment a una certa distància de
l’arbre. Un integrant se situa de manera que observi l’extrem de l’arbre reflectit en el
mirall. Els altres mesuren l’alçada fins als ulls del company, la distància entre aquest i
el mirall i entre el mirall i l’arbre. Feu un esquema de la situació.

b) Cóm són els angles dels triangles anteriors amb vèrtex al mirall? Per què?

c) Calculeu l’alçada de l’arbre indicant el procediment utilitzat.

3. Mètode 3: Mètode del cartabó

a) Un integrant del grup se situa de manera que mirant a través de la hipotenusa del
cartabó, posat verticalment i recte, faci coincidir l’altre extrem amb la part més alta de
l’arbre. Els altres mesuren l’alçada fins als ulls del company i la distància entre aquest i
l’arbre. Feu un esquema de la situació.

b) Calculeu l’alçada de l’arbre indicant el procediment utilitzat.
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4. Mètode 4: Mètode de la vareta

Identifiqueu un mètode amb el qual es pugui calcular l’alçada de l’arbre utilitzant una vareta
i feu-lo servir.

5. Comparació de resultats

a) Com són els valors obtinguts amb els diferents mètodes? Argumenteu aquest fet.

b) Doneu una mesura definitiva per a l’alçada de l’arbre. Expliqueu com l’heu calculat.

c) Comenteu possibles fonts d’error i incidències que hagueu tingut.

5.4 Visita al Castell de Sant Joan

5.4.1 Fitxes d’activitats amb informació bàsica per al professor

Reformes de la torre del castell

Curs 2n o 3r d’ESO

Bloc Numeració i càlcul, Espai i forma, Mesura

Objectius

Calcular la superf́ıcie de la Torre de l’homenatge enderrocada i confec-
cionar un pressupost, en forma de factura, per a la seva restauració.
Calcular la longitud de barana a partir del desenvolupament pla del
cilindre tenint present la forma que adopta una hèlix en aquest.

C. bàsiques Cb1, Cb2, Cb4

Tipus activitat Per realitzar durant la sortida en grups redüıts.

Material Cinta mètrica.

Observacions
Per a calcular l’alçada de la torre es pot donar la indicació de comptar
esglaons.

Fonts consult. [4]

Recinte del castell

Curs 1r o 2n d’ESO

Bloc Espai i forma, Mesura

Connexió amb Tecnologia

Objectius

Identificar i descriure figures geomètriques de dues i tres dimensions a
partir de l’observació dels diferents sectors del castell.
Calcular, mitjançant mesures directes del terreny, el peŕımetre i l’àrea
de diferents zones del castell.

C. bàsiques Cb1, Cb2, Cb4

Tipus activitat Per realitzar durant la sortida en grups redüıts.

Material Cinta mètrica, fulletó del Castell de Sant Joan

Fonts consult. [26]
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5.4.2 Disseny de les activitats d’aprenentatge

Activitat d’aprenentatge: La Torre de l’homenatge del castell de Sant Joan

L’any 1805, en el marc de la guerra d’Anglaterra contra Espanya i França, el castell de Sant
Joan va ser bombardejat per canoners anglesos. Com a conseqüència, va caure bona part de
la muralla de la banda del mar i mitja torre (Torre de l’homenatge), la qual cosa va significar
la fi del castell. Finalment, l’acció de dues tempestes esdevingudes posteriorment van acabar
d’enderrocar el que quedava de torre.

Les restes del castell l’any 1905, amb la torre
de l’homenatge seccionada (Fotografia: Servei
d’Arxiu Municipal de Lloret de Mar)

1. Reformes de la Torre de l’homenatge

En aquesta activitat es tracta de fer un pressupost per restaurar la Torre de l’homenatge
del castell en cas que estigués igual d’enderrocada que en 1905. Cal suposar que per a
portar a terme la restauració:

• Es necessiten 7 treballadors i 5 mesos de treball.

• El salari de cada treballador és de 1317,24e/mes.

• El pressupost de material per reconstruir un m2 és de 369,46e.

• S’aplica el 18% d’IVA.

a) Calcula les dimensions de la torre.

b) Quants m2 de superf́ıcie s’han de reconstruir?

c) Calcula el pressupost de la restauració de la torre.

d) Presenta un model de factura d’aquesta restauració.

2. L’escala de cargol de la Torre de l’homenatge

A la següent fotografia es mostra l’escala de cargol de l’interior de la torre.

Escala de cargol de la Torre de l’homenatge
del Castell de Sant Joan. (Fotografia: Rebeca
Mart́ınez)
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Es tracta de calcular els metres de ferro que s’han necessitat per fer la barana de la torre.

a) Calcula les dimensions de la torre.

b) Quantes voltes fa l’escala al voltant de la torre?

c) Quin cos geomètric representa la torre? Representa el desenvolupament pla d’aquest
cos geomètric i sobre aquest la barana de la torre. Indica totes les mesures.

d) A partir d’aquesta representació troba la llargada de la barana.

e) Calcula la longitud total de ferro que es va necessitar per a construir la barana. (Cal tenir
en compte que la barana està composta per diferents barres metàl·liques, les horitzontals
i les verticals.)

Activitat d’aprenentatge: Recinte del castell

Considera el plànol de la planta del Castell de Sant Joan que trobaràs al fulletó.

1 Pati central
2-4 Recinte sobirà

5 Torre de l’homenatge
6-9 Habitacions de l’ala nord (s. XVI)

6 Forn
9 Cuina

10-14 Habitacions de l’ala est (s. XII i XV)
12 Vest́ıbul
15 Cisterna
16 Sala principal del Castell (s. XI i XIV)
17 Parapet de protecció de l’entrada

Plànol de la planta general del recinte del Castell de Sant Joan.
(Fotografia: Fulletó del Castell de Sant Joan)

1. Recintes del castell de Sant Joan

Observeu l’entorn del castell i fixeu-vos en la forma dels diferents sectors del recinte del
castell.

a) Identifica dos recintes amb forma poligonal i dos amb forma no poligonal. Explica perquè
unes són poligonals i les altres no.

b) Identifica cadascun dels següents recintes amb una figura geomètrica diferent de dues
dimensions. Descriu les caracteŕıstiques de les figures (regularitat, angles, costats, etc.).

1. El recinte emmurallat del castell

2. La planta de la Torre de l’homenatge

3. L’habitació 11 de l’ala est

4. L’habitació 12 de l’ala est

5. L’habitació 14 de l’ala est

6. L’habitació 16 de l’ala est
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c) Quina figura (de tres dimensions) representa la torre de l’homenatge? Descriu-la

d) Mitjançant mesures directes del terreny calculeu el peŕımetre dels recintes 5, 11, 12, 14
i 16 del castell.

e) Calculeu d’àrea dels recintes 5, 11, 12 i 14 del castell.

2. Peŕımetre del recinte emmurallat del castell de Sant Joan

En aquesta activitat es tracta de calcular el peŕımetre del recinte emmurallat del castell.

a) Quina figura plana representa el recinte del castell?

b) Mitjançant càlculs directes sobre el terreny trobeu l’escala del plànol.

c) Quin és el peŕımetre del recinte del castell?
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6 BLANES

6 Blanes

6.1 Visita al Jard́ı botànic Marimurtra

6.1.1 Fitxes d’activitats amb informació bàsica per al professor

Les zones del jard́ı botànic Marimurtra

Curs 1r, 2n o 3r d’ESO

Bloc Numeració i càlcul, Mesura, Estad́ıstica i atzar

Objectius
Fer una estimació de les hectàrees dels jardins subtropical, temperat i
mediterrani mitjançant l’aproximació amb figures simples.

C. bàsiques Cb1, Cb4, Cb6

Tipus activitat Per realitzar durant la visita per parelles.

Material Regle graduat, plànol del jard́ı

Fonts consult. [16], [27]

La dracaena draco

Curs 1r, 2n o 3r d’ESO

Bloc Numeració i càlcul, Canvi i relacions

Connexió amb Ciències de la naturalesa

Objectius

Determinar l’edat aproximada d’un drago a partir del nombre de flora-
cions.
Calcular el nombre de branques d’un drago a partir del nombre de flo-
racions i el nombre de branques en que ramifica en cada floració.

C. bàsiques Cb1, Cb3, Cb4, Cb6, Cb7

Tipus activitat Per realitzar durant la visita per parelles o grups redüıts.

Fonts consult. Explicació guia del jard́ı botànic

Les lleis de Mendel

Curs 4t d’ESO

Bloc Estad́ıstica i atzar

Connexió amb Ciències de la naturalesa

Objectius
Relacionar les lleis de Mendel amb el càlcul de probabilitats.
Aprofundir en el càlcul de probabilitats.

C. bàsiques Cb1, Cb3, Cb4, Cb7

Tipus activitat Per realitzar durant la visita per parelles o a classe.

Fonts consult. Plafons de les lleis de Mendel del Jard́ı botànic
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L’horta biològica

Activitat La rotació de conreus

Curs 1r, 2n o 3r d’ESO

Bloc Estad́ıstica i atzar

Connexió amb Ciències de la naturalesa

Objectius Aplicar el càlcul de probabilitats d’un succés a la rotació dels correus.

C. bàsiques Cb1, Cb4, Cb7

Tipus activitat Per realitzar durant la visita per parelles.

Activitat El compost

Curs 1r o 2n d’ESO

Bloc Canvi i relacions

Connexió amb Ciències de la naturalesa

Objectius
Valorar si hi ha correspondència exacta entre el text i la gràfica del
control de temperatura del plafó de l’horta biològica.

C. bàsiques Cb1, Cb4, Cb6, Cb7

Tipus activitat Per realitzar durant la visita per parelles.

Fonts consult. Plafons de l’horta biològica del jard́ı botànic

L’escala de Goethe

Activitat Les ombres sobre l’escala de Goethe

Curs 2n o 3r d’ESO

Bloc Canvi i relacions

Objectius
Fer un estudi de les ombres de l’escala de Goethe per establir la relació
de proporcionalitat directa.

C. bàsiques Cb1, Cb4, Cb6

Tipus activitat Per realitzar durant la visita per parelles o grups redüıts.

Material Cinta mètrica

Activitat La rampa de Goethe

Curs 2n, 3r o 4t d’ESO

Bloc Espai i forma, Mesura

Objectius
Estudiar quines caracteŕıstiques tindria una rampa habilitada a l’escala
de Goethe.

C. bàsiques Cb1, Cb4, Cb6

Tipus activitat Per realitzar durant la visita en grups redüıts.

Material Cinta mètrica
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Quantes flors hi ha?

Curs 3r o 4t d’ESO

Bloc Espai i forma, Estad́ıstica i atzar

Objectius
Estimar el nombre de flors que hi ha en un recinte rectangular del jard́ı
botànic.

C. bàsiques Cb1, Cb4, Cb7

Tipus activitat Per realitzar durant la visita en grups redüıts.

Material Cinta mètrica

Fonts consult. [13]

Moviments en flors i plantes

Curs 3r d’ESO

Bloc Espai i forma

Objectius Observar els moviments al pla que es donen a la naturalesa.

C. bàsiques Cb4, Cb7

Tipus activitat Per realitzar a classe de manera individual.

Material Geogebra

Observacions La segona activitat va destinada a alumnes de 1r d’ESO

6.1.2 Disseny de les activitats d’aprenentatge

Activitat d’aprenentatge: Les zones del jard́ı botànic Marimurtra

El jard́ı botànic Marimurtra, fundat per l’alemany Carl Faust al 1921, compta amb una extensió
visitable de 4 hectàrees amb col·leccions de plantes dels cinc continents i disposa d’unes 10
hectàrees de bosc autòcton mediterrani en el vessant sud-est de la muntanya de Sant Joan
a la localitat de Blanes. El jard́ı conté al voltant de 3000 espècies agrupades en tres zones
diferents: la subtropical, la temperada i la mediterrània.

La finalitat d’aquest problema és trobar una estimació de les hectàrees de cadascuna de les
zones del jard́ı botànic Marimurtra.

a) Amb el plànol del jard́ı botànic que t’han donat a l’entrada aproxima cadascuna de les
zones mitjançant figures elementals.

b) Calcula l’àrea, sobre el plànol, de cadascuna de les zones del jard́ı.

c) Calcula l’àrea, en hectàrees i sobre la realitat, de cadascuna de les zones del jard́ı.

d) La relació (aproximada) entre el jard́ı mediterrani i el total és la mateixa que la relació entre
el jard́ı subtropical i el temperat? Raona la resposta.

e) A partir dels resultats de tota la classe determineu, de dues maneres diferents, aproximacions
per a cadascuna de les zones del jard́ı.
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Plànol del jard́ı botànic Marimurtra (Fundació Carl Faust)

Activitat d’aprenentatge: La Dracaena Draco

La Dracaena draco, més coneguda com drago, és una espècie
vegetal t́ıpica de les illes canàries. De tots és ben sabut
que l’edat d’un arbre es pot calcular observant quants anells
concèntrics conté una secció transversal del seu tronc. Però
amb el drago aquest mètode no serveix ja que no presenta
anells de creixement. Tot i aix́ı existeix un mètode alternatiu.
Se sap que el drago triga 20 anys a madurar abans de ser fèrtil,
que floreix cada 15 anys aproximadament i que a partir de cada
floració es bifurca.

Exemplar d’un drago del Jard́ı
botànic Marimurtra (Fotografia: Re-
beca Mart́ınez)

1. L’edat d’un drago

a) Omple la taula següent sobre els anys del drago segons el nombre de vegades que ha
ramificat. (Indica l’operació realitzada)

No de ramificacions 0 1 2 6 17 23

Operació

Anys del drago

b) Escull una lletra per representar el nombre d’anys d’un drago i una altra per expressar
el nombre de vegades que ha ramificat i estableix una regla simbòlica que les relacioni.

c) Explica com es pot determinar l’edat d’un drago. Per aclarir l’explicació fes un esquema.
A més, ha de quedar clar si es pot donar una edat exacta de l’arbre i com s’ha de donar
aquesta edat.

2. El nombre de branques d’un drago

a) Suposa que el nostre drago en cada floració es bifurca en dues branques. Fes un esquema
del nombre de branques fins la sisena floració i omple la taula següent:
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d’ESO basat en la realització de Sortides matemàtiques per la Comarca de la Selva
38



6.1 Visita al Jard́ı botànic Marimurtra 6 BLANES

No de floracions 1 2 3 4 5 6

No de branques

b) Sabries continuar la seqüència anterior sense fer servir l’esquema? Continua-la tres
floracions més.

c) Escull una lletra per al nombre de floracions i una altra per al nombre de branques i
escriu la fórmula que les relaciona.

d) Utilitza la fórmula per trobar el nombre de branques que té el drago després d’haver
florit 26 cops.

e) Suposa ara que el drago en cada floració es ramifica en tres branques. Omple la taula
següent fent un esquema fins a la quarta floració.

No de floracions 1 2 3 4 5 6 7

No de branques

f) Escriu la fórmula que relaciona, en aquest cas, el nombre de branques amb el nombre
de floracions.

g) Quina seria la fórmula en cas que el drago es ramifiqués en 4 branques? I en 5?

h) Escull una lletra per al nombre de branques en que es ramifica un drago i escriu la
fórmula que relaciona el nombre de branques totals, el nombre de floracions i el nombre
de branques en que es ramifica cada vegada.

Activitat d’aprenentatge: Les lleis de Mendel

Gregor Johann Mendel (1822-1884), monjo i naturalista austŕıac, va descriure una sèrie de
regles sobre l’herència per mitjà dels treballs que va realitzar amb diferents varietats de pèsols.
Els experiments consistien en creuar pèsols amb diferents caracteŕıstiques morfològiques (llavor
groga amb llavor verda, planta amb textura llisa amb planta amb textura rugosa, planta gran
amb planta petita) i comprovar com es transmetien aquests caràcters a les següents generaci-
ons. Aquestes regles, anomenades avui dia lleis de Mendel, van suposar que el considerem el
pare de la genètica.

Recordem que diu cadascuna de les tres lleis de Mendel:

• Primera llei: Principi de la uniformitat. Quan es creuen dos individus de races pures
(P) la descendència (F1) és uniforme i dominada per un gen (caràcter dominant).

• Segona llei: Principi de la segregació. Certs individus són capaços de transmetre un
caràcter encara que ells no el manifestin.

• Tercera llei: Principi de la transmissió independent. Els gens hereditaris són in-
dependents uns dels altres i en la seva transmissió a la descendència es combinen a
l’atzar.

1. Herència d’un caràcter: primera i segona llei de Mendel

En aquesta activitat estudiaràs l’herència del color vermell (V) o blanc (B) en la seva
descendència d’una de les flors del jard́ı botànic.
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a) Descriu a través d’una taula les possibles descendències de dues flors pures (VV) i (BB).
Has de tenir en compte que en la descendència intervé un al·lel de cada planta. Observa
les flors del jard́ı botànic, a quin al·lel correspon el gen dominant? Amb aquest resultat
Mendel va descriure la primera llei.

b) Expressa les possibles descendències de dues flors h́ıbrides (VB). Tenint en compte el
gen dominant, quina és la probabilitat que la flor fruit de la descendència sigui vermella?
I que sigui blanca? Amb aquest resultat Mendel va descriure la segona llei.

c) Pot ser que al creuar-se una flor de raça pura amb una h́ıbrida hi hagi la mateixa
probabilitat que la flor resultant sigui de color vermella que blanca? Raona la resposta.

d) Suposa que es fan tres encreuaments de dues flors h́ıbrides. Calcula la probabilitat que

i. les tres flors siguin vermelles.

ii. les tres flors siguin blanques.

iii. alguna de les flors sigui vermella.

iv. la primera flor sigui vermella i les altres dues blanques.

v. una flor sigui blanca i les altres dues vermelles.

e) Interpreta la probabilitat que una flor sigui de raça pura sabent que ha sortit vermella.
Calcula aquesta probabilitat.

2. Herència de dos caràcters: tercera llei de Mendel

En aquesta activitat estudiaràs l’herència de dos caràcters d’una flor en la seva descendència.
Considera el caràcter del color, vermell (V) o blanc (B), i el de la mida, gran (G) o petita
(P). Suposa també que els al·lels dominats són el color vermell i la mida gran.

a) Descriu a través d’una taula les possibles descendències de dues flors pures de tipus
(VVGG) i (BBPP). Has de tenir en compte que en la descendència intervé un al·lel de
cada caràcter i planta.

b) Expressa les possibles descendències de dues flors h́ıbrides (VGBP).

c) Calcula la probabilitat que

i. la flor sigui vermella i gran.

ii. la flor sigui vermella i petita.

iii. la flor sigui blanca i gran.

iv. la flor sigui blanca i petita.

d) Si obtenim una descendència de 32 plantes, quantes plantes esperem que hi hagi de
cadascun dels quatre tipus?

e) Si agafem a l’atzar dues plantes de les 32, calcula la probabilitat que

i. les dues flors siguin vermelles i grans.

ii. les dues flors siguin blanques.

iii. les dues flors siguin vermelles, però una gran i l’altra petita.

Activitat d’aprenentatge: L’horta biològica

A part de la gran quantitat d’espècies vegetals que es poden trobar al jard́ı botànic, aquest
ha creat una horta biològica per donar a conèixer la diversitat de productes que consumim
habitualment i que provenen del camp. L’horta utilitza tècniques de cultiu respectuoses amb
el medi ambient: la rotació de conreus, l’associació d’espècies i l’ús de compost.
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1. La rotació de conreus

La rotació de conreus és una tècnica que s’utilitza per tal
d’evitar el fenomen d’esgotament del sòl i consisteix en alternar
les espècies cultivades sobre un mateix terreny. D’aquesta
manera, al jard́ı botànic cada any es fa una rotació del cultiu
i després del cinquè any es torna a començar. Concretament,
les espècies cultivades per any són:

1r any: carxofa
2n any: calçots
3r any: carbassa i pèsol
4t any: meló i fava
5è any: rave, x́ındria, enciam i pastanaga

(Fotografia: Fundació Carl
Faust)

a) No sabem en quin any van començar a plantar i per tant no sabem quina espècie ens
trobarem plantada a l’arribar a l’hort biològic. És igual de probable que ens trobem
plantades carxofes que melons i faves? Com s’anomena aquest tipus de probabilitat?

b) Calcula la probabilitat que

i. ens trobem plantades x́ındries?

ii. ens trobem plantades x́ındries o melons?

iii. ens trobem x́ındries, melons o calçots?

iv. no ens trobem plantades x́ındries?

c) Suposa que quan es planten diferents espècies a l’hort, les del mateix tipus es troben totes
juntes. Fes un esquema i compta de quantes maneres diferents poden estar disposades
les espècies plantades:

i. el primer any?

ii. el tercer any?

iii. el cinquè any?

2. L’ús de compost

El compost és el producte resultant de la transformació de restes de matèria orgànica
(restes vegetals, fems, palla, restes d’aliments, etc.) que s’empra per adobar el sòl. La seva
fabricació passa per un procés de control de temperatura i humitat. Observa els plafons
sobre el compost de l’horta biològica del jard́ı botànic.

Text i imatge extre-
tes dels plafons del
jard́ı botànic Mari-
murtra
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La fermentació del compost s’inicia ràpidament i al cap de 3-4 dies ja s’arriba
als 50-60oC. La capa exterior del compost no s’escalfa tant com la interior,
per això la descomposició és més lenta. La darrera capa que cobreix la pila
amb terra, palla i branques facilita que la temperatura sigui més homogènia a
tota la pila. Passats uns 20 dies, la temperatura ha disminüıt fins als 40oC, i
a partir dels 2 mesos, la temperatura s’estabilitza al voltant dels 20oC.

a) Intenta posar la variable temps a la gràfica del control de temperatura. Què passa?

b) Com pots veure, la gràfica no es correspon exactament amb el text. Podries dir una
altra justificació de perquè la gràfica i el text no es corresponen?

c) Segons la gràfica dels plafons:

i. Quina és la temperatura inicial del procés de compostatge?

ii. Quina és la temperatura màxima a la qual s’arriba?

iii. Quan es considera que acaba la fase de descomposició i comença la de maduració?

d) Elabora una gràfica que es correspongui exactament amb el text. Suposa les tempera-
tures inicial i màxima anteriors, que el procés de maduració es dóna quan la matèria
comença a estabilitzar-se i que la durada del procés de compostatge oscil·la entre 10 i
16 setmanes.

Activitat d’aprenentatge: L’escala de Goethe

El jard́ı Marimurtra és únic pel seu alt valor botànic, però també per la singularitat dels elements
que el conformen. El templet de Linné, la plaça Goethe, l’estany, el mirador von Humboldt i
l’escala de Goethe són alguns exemples dels racons singulars d’aquest paisatge emblemàtic.

1. Les ombres sobre l’escala de Goethe

Fixa’t en les ombres que formen els murs de l’escala de Goethe sobre els esglaons. Per al
següent problema considera només un tram d’escala (és a dir, des d’un replà fins al següent)
i identifica el primer esglaó amb el que està a major alçada.

a) Omple la taula següent corresponent a l’ombra i
l’alçada del mur respecte els diferents esglaons:

Esglaó Alçada mur (cm) Ombra (cm)

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Escala de Goethe del Jard́ı botànic Mari-
murtra. (Fotografia: Rebeca Mart́ınez)
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42



6.1 Visita al Jard́ı botànic Marimurtra 6 BLANES

b) Representa sobre un gràfic els punts formats per l’alçada del mur (component x) i
l’ombra sobre l’esglaó (component y).

c) Hi ha alguna funció coneguda que s’ajusti a aquesta gràfica? Quina? Quines propietats
té?

d) Si el mur fes 182 cm d’alçada, quina ombra projectaria sobre l’esglaó corresponent? En
quin esglaó estaŕıem?

e) Considera que el tram d’escala està format per 25 esglaons. Quina seria l’ombra projec-
tada sobre l’esglaó 10? I sobre l’esglaó 23?

2. La rampa de Goethe

Imagina’t que un amic teu vol fer un estudi amb el qual es determini si es pot habilitar o
no una rampa per a minusvàlids a l’escala de Goethe. Dóna-li un cop de mà:

a) Fes un esquema de l’escala de Goethe tot indicant com quedaria el tram de rampa.

b) Calcula la profunditat i l’alçada de la rampa.

c) Quina seria la longitud total que hauŕıem de recórrer si pugem des del templet de Linné
fins la plaça de Goethe per la rampa?

d) Calcula el pendent de la rampa.

e) Explica què significa aquest pendent.

f) Quin seria l’angle que formaria l’horitzontal amb la rampa?

g) Si la llei marca que el pendent màxim d’una rampa per a minusvàlids és del 10%, es
podria habilitar a l’escala de Goethe?

Activitat d’aprenentatge: Quantes flors hi ha?

En aquesta activitat se us proposa que determineu
el nombre de flors de color lila que hi ha aproxi-
madament en un espai rectangular situat enfront
l’horta biològica (vegeu figura). Possiblement es-
tareu pensant que us podeu passar tot el dia comp-
tant flors, però no us desanimeu! Ara veureu una
forma relativament ràpida de fer-ho.

Espai ple de
flors situat
enfront l’horta
biològica (Foto-
grafia: Rebeca
Mart́ınez)

a) Penseu i expliqueu com es podria fer per estimar el nombre total de flors que hi ha a l’espai
demanat a partir d’una mostra.

b) Seleccioneu una mostra tot limitant una zona del recinte de flors i compteu el nombre de
flors que hi ha en aquesta zona.

c) Calculeu l’àrea de la zona que heu pres com a mostra i l’àrea total de l’espai del qual es
vol trobar el nombre de flors.

d) Podeu donar ja un valor aproximat del nombre de flors que hi ha? Quina suposició heu de
fer?

e) Torna a repetir el procés seleccionant una altra mostra. Compareu els resultats.
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Activitat d’aprenentatge: Moviments de flors i plantes

1. Detecció de diferents moviments

Del conjunt de flors i plantes que podem trobar al jard́ı botànic i que presentem a l’aplicatiu
de geogebra plantes1.ggb digueu amb quins d’aquests moviments es corresponen:

a) Una simetria (Indica quina o quines amb el geogebra)

b) Una translació

c) Un gir (si és possible, indica amb quins o quins angles de gir)

d) Un gir més una homotècia

2. Girs de les fulles d’una planta

a) A partir de la fotografia d’una planta i amb l’ajuda del transportador determina els
angles entre les diferents fulles.

b) Ves a l’aplicatiu plantes2.ggb del geogebra i comprova que has mesurat correctament
els angles. Per fer-ho, hauràs de fer girar el segment vermell amb els angles determinats.

6.2 Visita al port de Blanes

6.2.1 Fitxes d’activitats amb informació bàsica per al professor

Els vaixells del port de Blanes

Curs 4t d’ESO

Bloc Espai i forma, Mesura

Objectius
Aplicar coneixement de trigonometria per a calcular distàncies inacces-
sibles, en particular l’altura d’un vaixell del port.

C. bàsiques Cb1, Cb4, Cb7

Tipus activitat Per realitzar durant la sortida en grups redüıts.

Material Cinta mètrica, teodolit.

6.2.2 Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge

Activitat d’aprenentatge: Els vaixells del port de Blanes

Blanes és un poble de tradició pesquera. Fet d’això és el seu port on hi ha gran moviment
durant tot l’any. En aquesta activitat ens centrarem en els vaixells que ocupen el port i, en
concret, calcularem l’alçada d’un d’ells.

a) Escolliu el vaixell que més us agradi i calculeu la seva altura mitjançant el teodolit i des de
dos llocs diferents:
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i. Situeu-vos en un punt separats una distància del vaixell i amb el teodolit enfoqueu el
punt més alt del màstil. Feu un esquema de la situació i anoteu l’angle que marca el
teodolit i la distància al vaixell. Repetiu el procés amb una altra distància.

ii. Per a calcular l’altura del màstil, quina raó trigonomètrica us caldrà? Calculeu-la tot
explicant el procediment.

iii. Amb les dades obtingudes ompliu la següent taula:

Concepte Distància Angle Altura

Punt 1

Punt 2

iv. Compareu els valors obtinguts des del punt 1 i el punt 2. Què observeu? Argumenteu
aquest fet.

v. Doneu un valor per a l’altura del màstil.

b) Suposeu que esteu en alta mar i veieu el vaixell que heu estat estudiant, del qual coneixeu
la mesura del màstil. Com ho faŕıeu per saber la distància que us separa?

c) La Susanna, de 1,75 metres d’alçada, mira a través del teodolit (des d’alta mar) i veu el
punt més alt del màstil. A quina distància es troba si el fil del teodolit marca 100o?
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7 Tossa de Mar

7.1 Visita a la vil·la romana dels Ametllers

7.1.1 Fitxes d’activitats amb informació bàsica per al professor

La pars urbana

Curs 1r, 2n o 3r d’ESO

Bloc Espai i forma, Mesura

Connexió amb Tecnologia

Objectius Fer un plànol a escala d’una part de la pars urbana i descriure’l.

C. bàsiques Cb1, Cb2, Cb4, Cb6

Tipus activitat Per realitzar durant la sortida en grups redüıts.

Material Cinta mètrica, regle.

Fonts consult. [6]

El jard́ı de la vil·la romana dels Ametllers

Curs 1r o 2n d’ESO

Bloc Espai i forma, mesura

Objectius
Calcular longituds, àrees i volums de diferents elements que conformen
el jard́ı mitjançant mesures directes.

C. bàsiques Cb1, Cb4, Cb6

Tipus activitat Per realitzar durant la sortida en grups redüıts.

Material Cinta mètrica

Fonts consult. [6], Plafons de la vil·la romana dels Ametllers

Els mosaics de l’habitatge

Curs 2n o 3r d’ESO

Bloc Mesura

Objectius
Estudiar la relació entre la longitud i l’àrea de diferents rèpliques d’un
dels mosaics de la vil·la romana.

C. bàsiques Cb1, Cb4, Cb6

Tipus activitat Per realitzar durant la sortida per parelles.

Material Cinta mètrica

Fonts consult. [6]
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7.1.2 Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge

Activitat d’aprenentatge: La pars urbana

L’any 1914, el Dr. Ignasi Melé i Farré va observar un llarg mur que aflorava enmig d’una
plantació d’ametllers, era el primer cop que es tenia noticia de la vil·la romana. Des del punt
de vista arquitectònic consta de dues àrees: la pars urbana o zona noble situada a la part
superior i la pars fructuària a la inferior.

La part residencial de la vil·la estava pensada com un espai privat per compatir amb la faḿılia
i els amics més ı́ntims. Però també hi havia altres sales públiques per rebre els visitants o fer
negocis. D’altra banda, els banys eren un element essencial a les cases romanes, no només
per una qüestió higiènica sinó també perquè era un lloc social on es relacionaven amb els amics.

Fes un plànol de les zones de la vil·la romana corresponents a les termes i a les sales de recepció.
Descriu cadascun d’aquests espais (forma, posició i grandària).

Activitat d’aprenentatge: El jard́ı de la vil·la romana dels Ametllers

El jard́ı era un espai tant per passejar-hi com per ser vist des de les habitacions principals
de la casa, com si fos un decorat o un quadre del qual el visitant gaudia des dels pòrtics de
l’entorn. Eren combinació d’espais verds, normalment amb arbustos i arbres, amb elements de
pedra com escultures, fonts, bancs i taules. També disposava d’una font decorativa, nimfeu,
que provëıa d’aigua a bona part de la vil·la i d’una piscina ornamental que a més servia com
a cisterna per acumular aigua i que disposa d’un canal d’aigua al seu voltant.

Per mitjà de mesures directes sobre el terreny calcula:

a) L’àrea de la part esquerra del jard́ı que estava formada per arbres i arbustos.

b) La longitud del canal que envolta la piscina.

c) La quantitat d’aigua que es podia acumular a la piscina.

Activitat d’aprenentatge: Els mosaics de l’habitatge

En l’època romana, els mosaics eren complements de les de-
pendències i sales més valuoses de la pars urbana de la vil·la.
Als Ametllers algunes cambres van ser pavimentades amb mo-
saics bicolors de tessel·les. El mosaic més antic dels conservats
a la vila romana tenia una decoració geomètrica en blanc i ne-
gre i es va fer servir, amb diverses reparacions, fins al final de
l’existència de la vil·la.

Mosaic geomètric de la vil·la dels
Ametllers (Foto: Rebeca Mart́ınez)

Suposa que l’ajuntament de Tossa vol adoptar els mosaics com un dels emblemes de la vil·la
romana dels Ametllers i es proposa fer rèpliques en miniatura de diferents mides. La mida més
petita serà la mida real canviant els metres per cent́ımetres i les mides successives es formaran
a partir d’aquesta inicial multiplicant la longitud per 2, 3, 4 i 5. Es vol estudiar la quantitat
de superf́ıcie que s’haurà d’utilitzar en cada cas.
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47



7.2 Visita a la Vil·la Vella 7 TOSSA DE MAR

a) Quines són les mides reals del mosaic geomètric? Quines seran les mides de la primera
rèplica (la més petita)? Quines són les seves superf́ıcies?

b) Si doblem l’amplada i la llargada de la primera rèplica, què succeeix amb la seva àrea?

c) Si tripliquem l’amplada i la llargada de la primera rèplica, què succeeix amb la seva àrea?

d) Què passarà si multipliquem per 4 les dimensions de la primera rèplica? I si les multipliquem
per 5? Comprova-ho.

e) Què passaria si multipliquéssim per n les mides de la primera rèplica?

f) Aquest fenomen passa sempre, és a dir, sigui quina sigui la forma de la peça? Demostra-ho
utilitzant les formes de les diferents tessel·les del mosaic.

7.2 Visita a la Vil·la Vella

7.2.1 Fitxes d’activitats amb informació bàsica per al professor

La defensa de la vil·la

Curs 4t d’ESO

Bloc Canvi i relacions

Connexió amb Ciències de la naturalesa

Objectius

Estudiar les funcions lineals i quadràtiques a partir dels moviments de
caiguda lliure i de tir parabòlic.
Utilitzar les raons trigonomètriques per descompondre la velocitat en
un tir parabòlic.

C. bàsiques Cb1, Cb4, Cb6, Cb7

Tipus activitat Per realitzar a classe per parelles.

Observacions L’activitat 1 també podria anar destinada a 3r d’ESO

7.2.2 Disseny de les activitats d’aprenentatge

Activitat d’aprenentatge: La defensa de la vil·la

En aquella època eren molt habituals les guerres i per això es disposava de grans sistemes
defensius compostos per muralles, torres de vigilància, canons distribüıts al llarg del peŕımetre
defensiu, etc. La Vil·la Vella de Tossa és un recinte emmurallat del qual es conserva gairebé
el total de l’àrea perimetral, amb murs emmerletats, quatre torrasses i tres torres ciĺındriques.

1. Defensa per terra

La forma més usual d’accedir a la vil·la era a través de les seves muralles. Per tant els soldats
havien d’estar preparat i actuar en conseqüència. Per evitar la invasió quan ja estaven a les
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portes de les muralles, una de les tècniques més usuals era llençar aigua bullint o pedres.

Al moviment que segueixen un pedra o l’aigua al llençar-los de dalt a baix d’una torre
s’anomena de caiguda lliure i s’expressa, en el nostre cas, mitjançant la fórmula

h = v0t+
1

2
gt2

on v0 indica la velocitat amb què es llança la pedra i g = 10 m/s2 representa la gravetat.

a) Explica les caracteŕıstiques principals d’aquesta funció.

b) Quina serà l’equació del moviment de l’aigua bullint quan la deixem caure des de la
muralla? Representa-la.

c) Calcula quant de temps trigarà en arribar l’aigua bullint a terra saben que ens trobem
a una alçada de 24 metres?

d) Si en comptes de llençar aigua llancéssim pedres a una velocitat de 8,5 m/s, quant de
temps trigaria en arribar a terra?

2. Defensa per mar

Una altra forma d’accedir a la vil·la emmurallada era a través del mar. Per aquest motiu,
dintre del recinte de la Vil·la Vella es troben dues rèpliques de canons situats junt al mar.
En aquesta activitat estudiarem com funcionaven aquests canons.

El moviment que segueix un projectil llençat a través del canó es coneix amb el nom de tir
parabòlic. Evidentment, la seva posició depèn del temps transcorregut des de que es llença
i està composta de dues components, la direcció horitzontal (x) i la vertical (y). A més,
influeix la velocitat inicial i l’angle amb el qual es llença el projectil i l’alçada on es troba el
canó.

a) Descriu els possibles moviments d’un projectil llençat a través d’un canó tenint en compte
si el canó es troba a terra o a una certa alçada i si el projectil es llença horitzontalment
o amb un cert angle. Quin d’aquests moviments es correspon a la situació de la vil·la
vella?

b) Com s’ha explicat abans, la posició del projectil vindrà determinada per dues coordenades
que depenen del temps. La forma general d’aquest moviment és

x = x0 + v0 cos(α)t

y = y0 + v0 sin(α)t−
1

2
gt2

on x0, y0 i v0 són la posició i velocitat inicial, α és l’angle del tir i g = 10 m/s2 és la
gravetat.

i. Descriu, a partir de la fórmula, els moviments horitzontals i verticals. És a dir, quin
tipus de gràfica resultarà si dibuixem els diferents punts i quines caracteŕıstiques té.

ii. Determina la fórmula general de cadascun dels moviments que has identificat a
l’apartat anterior.

iii. Per què creus que en el moviment horitzontal la velocitat està multiplicada pel
cosinus i en el vertical pel sinus? Raona la resposta.

c) El lloc on es troben situats els canons està a una altura de 55 metres sobre el nivell del
mar.

i. Suposa que s’apropa un vaixell enemic. Amb quina velocitat (només horitzontal,
α = 0) s’haurà de llençar el projectil per tal que enfonsi el vaixell situat a una
distància de 1100 m? Quant de temps trigarà a fer-ho? (Indicació: Què passa quan
el projectil està tocant l’aigua? Què es compleix? )

ii. El canó no funciona correctament i només pot llençar projectils amb un angle de
30o. On haurà d’estar situat la nau enemiga per enfonsar-la.
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8 Valoracions del treball

Des d’un primer moment, l’elecció d’aquest tema per al treball fi de màster va ser ben
rebuda per part de la coordinadora pedagògica del centre on he realitzat les pràctiques. Al
principi no tenia definits els llocs on es realitzarien les sortides, potser algun museu amb alguna
exposició de matemàtiques, no ho tenia molt clar. Però va ser precisament la coordinadora
pedagògica qui em va proposar fer sortides per la zona ja que a ells els hi aniria molt bé de
cara a l’any vinent per tal d’incentivar la participació en les sortides de l’alumnat de l’institut,
atès que actualment tenen una baixa assistència degut al nivell socioeconòmic mitjàbaix de les
seves faḿılies.

Hagués estat gratificant, tant per a mi com per a la conclusió d’aquest treball, poder
portar a la pràctica el conjunt d’activitats d’aprenentatge dissenyades. Però la planificació
de les sortides ja s’havia disposat i aprovat i qualsevol modificació comportava la reunió del
Consell Escolar del centre a més de l’aprovació del claustre de professors, fets que podrien
donar lloc a conflictes i, per tant, es va desestimar la proposta.

No obstant, es té previst la utilització d’aquest material per a les sortides dels cursos
següents. També, algun professor s’està plantejant dedicar algunes sessions de la matèria
de matemàtiques o dissenyar una optativa per realitzar sortides pel poble fent servir aquesta
proposta amb la intenció de motivar als alumnes i ajudar-los en l’adquisició dels objectius
fixats. Fins i tot, aquesta iniciativa s’ha contagiat a un altre institut de la localitat de manera
que, en principi, el projecte es portarà a terme de manera conjunta. Per la meva part, estic
molt satisfeta d’aquesta rebuda i d’aquests resultats i desitjo poder ajudar-los en tot el que
sigui possible.
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El caḿı de l’aprenentatge de les matemàtiques pot presentar-se de manera diversa i
variada. De tant en tant és bo allunyar-se de la rutina de l’aula i presentar diferents tipus
d’activitats, com per exemple una sortida matemàtica. D’aquesta manera es trenca el costum
del dia a dia per aportar noves motivacions i al·licients a la matèria.

És cert que el treball a l’aula és una metodologia molt còmode i, per tant, realitzar
qualsevol activitat fora d’aquesta suposa esforç i afrontar reptes nous i dinàmiques de classe
a les quals no estem acostumats. Però amb les sortides es dóna als alumnes l’oportunitat
d’investigar entre iguals per aconseguir uns objectius i, en conseqüència, es creen espais per a
la discussió o la presa de decisions on es fomenten les habilitats comunicatives, d’assertivitat,
d’interaccions personals, de treball en grup i també l’aplicació del coneixement a casos reals.

Personalment crec que la utilització de materials elaborats expressament per apropar
les matemàtiques a l’alumnat en un context diferent afavoreix una actitud positiva vers l’a-
prenentatge alhora que el fa significatiu. La significativitat ve donada pel fet que són ells
els protagonistes del seu propi aprenentatge ja que es mouen per l’entorn observant, prenent
decisions, mesurant... i aquesta implicació de manera directa en l’aprenentatge facilita la com-
prensió de conceptes i procediments i la retenció d’allò que s’ha après.

Amb l’elaboració d’aquest material didàctic s’espera crear un ambient engrescador, mo-
tivador i de predisposició per l’aprenentatge amb activitats desafiants i apropades al curŕıculum
dels diferents nivells; aix́ı com potenciar les habilitats socials i comunicatives dels estudiants
a través de la interacció amb els companys i contribuir en la construcció de coneixement i en
l’adquisició de totes i cadascuna de les competències bàsiques.

Val a dir que aquest material també pot servir per reforçar els coneixements o per valorar
l’aplicació dels coneixements adquirits de diferents unitats didàctiques. També s’ha de tenir en
compte que les activitats presentades són simplement una proposta i, per tant, es pot variar
el grau de dificultat segons les caracteŕıstiques de l’alumnat. D’aquesta manera, es podrien
adaptar a diferents nivells d’ESO.

Amb aquesta proposta s’ha creat tot un conjunt d’activitats d’aprenentatge per realitzar
en diferents espais de tres poblacions de la Comarca de la Selva: Lloret de Mar, Blanes i Tossa;
de manera que, en la majoria dels casos, poden servir de model per a altres sortides. Evident-
ment, no s’han elaborat totes les activitats possibles ni s’abasten tots els llocs de cada indret.
Per tant, una possible ampliació d’aquest treball podria ser l’ampliació d’aquestes activitats
amb la finalitat de recobrir tot el curŕıculum de la ESO, i perquè no, del batxillerat.

Per acabar, també seria interessant portar a la pràctica el treball i fer una valoració
general d’aquest, tenint en compte tant la visió del professorat a l’hora de planificar la sorti-
da i desenvolupar-la, com l’opinió dels alumnes referent a la metodologia emprada i al guió
d’activitats.
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