
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentació del problema: 

A Campanet, estem de Festa! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOC: Matemàtiques i el món laboral 
Optativa de Matemàtiques pràctiques 

 



Elaboració de la programació d’una assignatura optativa de 
Matemàtiques pràctiques i aplicables en el currículum de l’ESO         ANNEX 2 
 

Maria Gelabert Paris 
 

2

A Campanet, estem de Festa! 
 
 
Campanet és un poble situat al peu de la Serra 
Tramuntana, al nord de l’illa de Mallorca. En la 
primera quinzena de juliol, els campaneters i 
campaneteres celebren la seva festa major, 
coneguda com les “Festes de Sant Victorià”.  
 
 

Pocs dies abans de començar les festes, l’alcalde 
del poble encarrega a la brigada municipal la tasca 
d’engalanar el poble amb les tradicionals garlandes 
de paper de color blanc. 
 
 
Han de cobrir la plaça Major, tot el carrer de 
Llorenç Riber i el carrer Major. A continuació teniu 
una foto aèria del poble: 
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L’alcalde ha dit que es disposa d’un pressupost de 90 euros. 
En Miquel és el cap de la brigada municipal i ha d’anar a comprar les garlandes. Però, 
abans de partir cap a la botiga, necessita fer-se una idea de quants paquets de 
garlandes calen, i saber si disposa de diners suficients. 
Per ajudar al Miquel a fer tots aquests càlculs, segueix els passos següents: 
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1. Primer de tot, necessitem saber la longitud i l’amplada dels carrers que s’han 
d’engalanar. A l’annex 1 tenim un plànol a escala del centre de Campanet per poder 
mesurar la longituds. Considerem que cap dels dos carrers ni la plaça tenen pendent. 
 
2. Fes un esquema de com s’han de col·locar les garlandes en els dos carrers. La 
separació entre les diferents tires de paper dependrà de si disposem de més o menys 
paper. 
 
3. Calcula quants metres de paper faran falta per al carrer Major i carrer de Llorenç 
Riber en el cas que posem les tires cada 2 metres. 
 
4. Troba l’expressió matemàtica que relaciona la separació de les garlandes amb el 
nombre de metres de paper que es necessiten per al carrer Major. 

 
5. Ara anem a calcular les garlandes de la plaça Major. Com has fet abans, mesura els 
costats de la plaça sobre el plànol, i esbrina quines són les seves longituds reals. 
 
6. L’alcalde ens ha fet un esquema de com han d’anar col·locades les tires a la plaça 
Major. Hi haurà un cable perimetral a 5 m d’altura des d’on es lligaran les tires de 
paper, i aniran a parar a dos pals de 9 m d’altura, de la següent manera: 
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- Calcula la longitud de les tires senyalades de color verd 
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- Dedueix com es calcularan les tires dels costats, si la separació entre elles és 

de 2 m 
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- Troba l’expressió matemàtica que relaciona la separació de les tires, amb la 

seva longitud. 
 
- Fes una aproximació dels metres totals de paper que es necessitarà per cobrir 

la Plaça Major, si els posem amb una separació de 2 m. Fes les simplificacions 
que consideris necessàries. Ajuda’t d’un full d’Excel per agilitzar els càlculs 
totals. 

 
7. Ara que ja sabem com calcular cada part del poble que s’ha de decorar, digues 
quants metres TOTALS de garlandes de paper necessitarem per cobrir tota la superfície, 
amb una separació de 2 m. 
 



Elaboració de la programació d’una assignatura optativa de 
Matemàtiques pràctiques i aplicables en el currículum de l’ESO         ANNEX 2 
 

Maria Gelabert Paris 
 

5

8. Busca a internet, el preu de les garlandes de paper. 
Prova de cercar en pàgines web d’articles de carnaval 
(per exemple, “eurocarnavales”). De quants metres 
són els paquets que es venen? 
 
 

Font: Google 

9. Hem de tenir en compte que sempre hi ha una part del paper que es trenca quan el 
col·loquen, i ho hem de preveure a l’hora de comprar-lo. Per això, afegirem un 10% 
més del paper necessari. Calcula quants paquets de garlandes de paper dels que has 
trobat necessitem, i quina despesa suposa. 
  
10. Utilitzant les expressions matemàtiques que has deduït al llarg de l’exercici, busca 
quina separació han de tenir les tires de paper del C/Major i el C/Llorenç Riber perquè 
el pressupost ens basti per cobrir tota la superfície. (No canviarem la separació en el 
cas de la Plaça Major) 
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Solucions 
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A Campanet, estem de Festa! 
 
 
Campanet és un poble situat al peu de la Serra 
Tramuntana, al nord de l’illa de Mallorca. En la 
primera quinzena de juliol, els campaneters i 
campaneteres celebren la seva festa major, 
coneguda com les “Festes de Sant Victorià”.  
 
 

Pocs dies abans de començar les festes, l’alcalde 
del poble encarrega a la brigada municipal la tasca 
d’engalanar el poble amb les tradicionals garlandes 
de paper de color blanc. 
 
 
Han de cobrir la plaça Major, tot el carrer de 
Llorenç Riber i el carrer Major. A continuació teniu 
una foto aèria del poble: 
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L’alcalde ha dit que es disposa d’un pressupost de 90 euros. 
En Miquel és el cap de la brigada municipal i ha d’anar a comprar les garlandes. Però, 
abans de partir cap a la botiga, necessita fer-se una idea de quants paquets de 
garlandes calen, i saber si disposa de diners suficients. 
Per ajudar al Miquel a fer tots aquests càlculs, segueix els passos següents: 
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1. Primer de tot, necessitem saber la longitud i l’amplada dels carrers que s’han 
d’engalanar. A l’annex 1 tenim un plànol a escala del centre de Campanet per poder 
mesurar la longituds. Considerem que cap dels dos carrers ni la plaça tenen pendent. 
 
Mesurem les longituds dels carrers amb un regle sobre el plànol. Després hem 
d’aplicar l’escala per tal de saber la longitud real: 
 
C/Major      C/Llorenç Riber 
Longitud sobre el paper: 11,19 cm   Longitud sobre el paper: 13,70 cm 
11,19 · 1.100 = 12.318 cm = 123,18 m   13,70 · 1.100 = 15.077 cm = 150,77 m 
Amplada sobre el paper: 0,45 cm   Amplada sobre el paper: 0,90 cm 
0,45 · 1.100 = 500 cm = 5 m   0,90 · 1.100 = 1000cm = 10 m 
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2. Fes un esquema de 
com s’han de 
col·locar les garlandes 
en els dos carrers. La 
separació entre les 
diferents tires de 
paper dependrà de si 
disposem de més o 
menys paper. 
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3. Calcula quants metres de paper faran falta per al carrer Major i carrer de Llorenç 
Riber en el cas que posem les tires cada 2 metres. 
 
C/Major 
123,18 m / 2 = 61,59 ≈ 62 tires 
Cada tira tindrà l’amplada del carrer, per tant 62 · 5 = 310 m 
 
C/Llorenç Riber 
150,77 m / 2 = 75,385 ≈  76 tires 
76 · 10 = 760 m 
 
n. metres de paper c/Major + n. metres de paper c/Llorenç Riber = 310 + 760 = 1070 m 
 
 
4. Troba l’expressió matemàtica que relaciona la separació de les garlandes amb el 
nombre de metres de paper que es necessiten per al carrer Major. 
 
Construcció del model 
Anomenem X a la separació entre les tires de paper i Y al nombre de metres de paper 
necessaris en cada cas. 
 
longitud del carrer / separació de les tires (X) = nombre de tires (n) 
 
nombre de tires (n) · amplada del carrer = metres de paper necessaris (Y) 
 
Model matemàtic 
 
L’obtenim substituint les dades de que disposem a les expressions anteriors: 
 
 

n
X

=18'123
;  Yn =5· ; 

5

18'123 Y

X
= ;  

X
Y

5·18'123=  

 
Seguint el mateix procediment, trobarem l’expressió per al C/Llorenç Riber: 
 

X
Y

10·77'150=  

 
5. Ara anem a calcular les garlandes de la plaça Major. Com has fet abans, mesura els 
costats de la plaça sobre el plànol, i esbrina quines són les seves longituds reals. 
 
Plaça Major 
Longitud sobre el paper: 3,27 cm 
3,27 · 1.100 = 3.600 cm = 36 m 
Amplada sobre el paper: 2 cm 
2 · 1.100 = 2.200 cm = 22 m 
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6. L’alcalde ens ha fet un esquema de com han d’anar col·locades les tires a la plaça 
Major. Hi haurà un cable perimetral a 5 m d’altura des d’on es lligaran les tires de 
paper, i aniran a parar a dos pals de 9 m d’altura, de la següent manera: 
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- Calcula la longitud de les tires senyalades de color verd 
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Per calcular les longituds de color verd farem servir el teorema de Pitàgores. 
Sabem que el pal central té 8 m d’alçada, mentre que el cordó perimetral està a 5 
m del terra. 
Per tant, 
 
8 – 5 = 3 m és l’altura que sobresurt el pal d’enmig per sobre del cordó 

perimetral 
 
Calculem la longitud L 
 

mL 36,12312 22 =+=  

 
Ara calculem la longitud L2, des del pal central al vèrtex de la plaça. Per fer-ho, 
primer cal saber quina és la distància entre el pal central i el vèrtex, sense 
inclinació. 
 

ma 27,161112 22 =+=  

mL 54,16327,16 32
2 =+=  

 
Repetim l’operació per a L3, la longitud entre el pal central i el lateral de la plaça 
 

mL 4,11311 32
3 =+=  

 
Finalment tenim: 
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- Dedueix com es calcularan les tires dels costats, si la separació entre elles és 
de 2 m 
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Per conèixer L, hem de trobar primer la longitud a: 

  

 ma 16,12212 22 =+=  

  
Ara calculem la nova L: 

  

 mL 52,12316,12 22 =+=  

  
- Troba l’expressió matemàtica que relaciona la separació de les tires, amb la 

seva longitud. 
 
Construcció del model 
Anomenem X a la separació entre les tires de paper i Y al nombre de metres de 
paper necessaris en cada cas. 
 
Per calcular la separació (a) entre el punt on lligarem el paper al perímetre i el pal 
central, direm: 

2212 Xa += ; 222 12 Xa +=  
A partir de a i fent servir el teorema de Pitàgores, trobarem la longitud Y de les 
tires. 

22 3+= aY  
 
Model matemàtic 
Combinem les dues expressions anteriors i obtenim: 
 

222 312 ++= XY ; 2153 XY +=  
 
Amb aquesta expressió podem trobar la longitud Y de les tires que estan a una 
separació X de la tira central. 
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- Fes una aproximació dels metres totals de paper que es necessitarà per cobrir 
la Plaça Major, si els posem amb una separació de 2 m. Fes les simplificacions 
que consideris necessàries. Ajuda’t d’un full d’Excel per agilitzar els càlculs 
totals. 

 
Ja sabem la longitud de les tires de color vermell: 
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Ara anem a calcular les tires que hi haurà entremig de les conegudes, a partir del 
model trobat anteriorment 
 
Resolució del model 
 

2153 XY +=  
 

 Tira n.1   X = 2  mY 52,122153 2 =+=  

 Tira n.2   X = 4  mY 134153 2 =+=  

 Tira n.3   X = 6  mY 74,136153 2 =+=  

 Tira n.4   X = 8  mY 73,148153 2 =+=  

 Tira n.5   X = 10 mY 9,1510153 2 =+=  

 
Ja sabem les longituds de les tires 1, 2, 3, 4 i 5. Per simplificar, suposarem que les 
tires 1’, 2’, 3’, 4’ i 5’ tenen les mateixes longituds que les tires 1, 2, 3, 4 i 5 
respectivament. 
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Així només ens cal veure quantes vegades està repetida cada tira, i fer el recompte 
total. Per això farem servir un full de càlcul d’Excel: 
 

Càlcul dels metres de paper necessaris per a la PLAÇA MAJOR   

Número de tira Longitud 
Nombre de 
repeticions 

Nombre de metres 
 

primera tira 
calculada 12,36 2 24,72  

1 12,52 8 100,16  
2 13 8 104  
3 13,74 8 109,92  
4 14,73 8 117,84  
5 15,9 8 127,2  

Cantonada 16,54 4 66,16  
Part central 11,4 14 159,6  

  TOTAL 809,6 metres 
     

 
7. Ara que ja sabem com calcular cada part del poble que s’ha de decorar, digues 
quants metres TOTALS de garlandes de paper necessitarem per cobrir tota la superfície, 
amb una separació de 2 m. 
 
m C/Major + m C/Llorenç Riber + m Plaça Major = TOTAL 
 

310 m + 760 m + 809,6 m =1.879,6 m ≈  1.880 m 
 
 
8. Busca a internet, el preu de les garlandes de paper. Prova de cercar en pàgines web 
d’articles de carnaval (per exemple, “eurocarnavales”). De quants metres són els 
paquets que es venen? 
 
 

Els paquets són de 50 metres de paper i valen 
2,35 € cada un.  
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9. Hem de tenir en compte que sempre hi ha una part del paper que es trenca quan el 
col·loquen, i ho hem de preveure a l’hora de comprar-lo. Per això, afegirem un 10% 
més del paper necessari. Calcula quants paquets de garlandes de paper dels que has 
trobat necessitem, i quina despesa suposa. 
  
1.880 + 10% de 1.880;  068.21,1·880.1 = m 

 

≈= 36,41
50

068.2
 42 paquets;  42 paquets · 2,35€ = 98,7€ 

 
- Amb el pressupost de l’alcalde, en tenim suficient per decorar el poble segons 

els nostres càlculs? 
 
No, ens falten 8,7€ 

 
10. Utilitzant les expressions matemàtiques que has deduït al llarg de l’exercici, busca 
quina separació han de tenir les tires de paper del C/Major i el C/Llorenç Riber perquè 
el pressupost ens basti per cobrir tota la superfície. (No canviarem la separació en el 
cas de la Plaça Major) 
 
Provem amb una separació de 2,5m 
 
C/Major 

X
Y

5·18'123= ; mY 36,246
5,2

5·18'123 ==  

C/Llorenç Riber 

X
Y

10·77'150= ; mY 08,603
5,2

10·77'150 ==  

 
m C/Major + m C/Llorenç Riber + m Plaça Major = TOTAL 
 
246,36 m + 603,08 m + 809,6 m =1.659,04 m ≈  1.660 m 
 
1.660 + 10% de 1.660;  826.11,1·660.1 = m 

 

≈= 52,36
50

826.1
 37 paquets;  37 paquets · 2,35€ = 86,95€ 

86,95 < 90 OK! 
 
Separant les tires dels dos carrers 2,5 m, el pressupost en bastarà per cobrir tota la 
superfície. 
 
 
 






