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96 obres rebudes

 Categoria A: 32

 Categoria B: 23

 Categoria C: 27

 Categoria D: 14

10 centres de Catalunya

 Barcelona, 

 L'Hospitalet de Llobregat

 Sant Just Desvern

 Terrassa

 Vilafranca del Penedès

Participació



Categoria A

Educació infantil: P3, P4 i P5

32 obres

 3r premi

 2n premi

 1r premi



Clara Rafel – P4 – Sadako (Barcelona)

A                                                               3r PREMI

Ganes d’anar a la muntanya



Clara Rafel – P4 – Sadako (Barcelona)

A                                                               3r PREMI

Ganes d’anar a la muntanya

No totes les línies requereixen el mateix traç ni 

descriuen el mateix. Línies corbes pels cabells, 

de rectes pel nas. A més, en retallar línies rectes 

s’han obtingut rectangles i quadrats, pels cossos, 

i en retallar línies corbes s’han obtingut cercles, 

pels caps. També s’han combinat aquests retalls, 

i ha sorgit una nova figura. En matemàtiques, 

diem que és un sector circular.



Biel Martínez – P3 – Claret (Barcelona)

A                                                               2n PREMI



Biel Martínez – P3 – Claret (Barcelona)

A                                                               2n PREMI

Un treball de identificació, classificació i 

comparació de formes magnífica. S’associen 

cercles i triangles del mateix color per a crear 

peixos d’una mida molt concreta, no són grans, 

sinó petits. D’aquí, podem pensar, el diminutiu 

del nom de l’obra.



Alan Fernandez – P3 – Canigó (Sant Just Desvern)

A                                                               1r PREMI

El cuc



Alan Fernandez – P3 – Canigó (Sant Just Desvern)

A                                                               1r PREMI

El cuc

Descoberta del traç circular i infinit que descriu una 

circumferència, que alhora determina una superfície 

molt particular, la del cercle. Per altra banda, 

descobrim com una seqüència d’aquestes formes 

dibuixa un cuc, un cuc que pot variar segons decidim de 

fer aquesta seqüència. És el mateix pintar amb dos o 

més colors? Què implica que tingui un nombre senar o 

parells de cercles?



Categoria B

Educació Primària: 1r i 2n

23 obres

 3r premi

 2n premi

 1r premi



Lucía Jurado – 2n – Pineda (Hospitalet de Llobregat) 

B                                                               3r PREMI



Lucía Jurado – 2n – Pineda (Hospitalet de Llobregat) 

B                                                               3r PREMI

Una festiva obra on es treballa el càlcul i la mesura 

informal, que podem reproduir en qualsevol festa 

d’aniversari on dues persones, mínim, celebrin el seu 

aniversari Amb l’estrella com a unitat de mesura, 

s’estima que la corona gran fa 13 unitats, mentre que 

la petita fa 10. Si bé les corones no eren diferents en 

l’aspecte, sí que ho son en l’alçada. Com aplicaríem 

aquesta tècnica si els volem comparar en funció dels 

caps en què s’han d’encabir?



Gerard Zanuy – 2n – Sant Gregori (Barcelona)

B                                                               2n PREMI

Infinita tranquil·litat



Gerard Zanuy – 2n – Sant Gregori (Barcelona)

B                                                               2n PREMI

Infinita tranquil·litat

Infinita tranquil·litat... I per què? Doncs perquè 

la línia, just pel fet de ser línia, és infinita. 

Diferent hauria estat, si parléssim d’una 

semirecta o de segment. El traç, que no para en 

cap punt, així ens ho mostra. Per altra banda, 

la suspensió que descriu la curvatura de la 

corba, ens transmet realment aquest 

tranquil·litat. 



Abril Areny 

2n

Sagrat Cor – Diputació

(Barcelona)

B                                                               1r PREMI



Abril Areny 

2n

Sagrat Cor – Diputació

(Barcelona)

B                                                               1r PREMI

La papiroflèxia ens permet tocar i 

experimentar les matemàtiques en primera 

persona. No només ens permet “jugar” i 

descobrir formes geomètriques sinó també 

les propietats que aquestes tenen.

Amb el plegat de paper, ens podem fer 

moltes preguntes de per què la figura és 

com és i de descobrir les propietats que té. 

De la mateixa manera, amb la combinació 

de diferents figures que hàgim creat.



Categoria C

Educació Primària: 3r i 4t

27 obres

 Menció especial

 2n premi

 1r premi



Fatim Aglilah – 4t – Sant Ramon de Penyafort (Vilafranca del Penedès)

C                                                               MENCIÓ



Fatim Aglilah – 4t – Sant Ramon de Penyafort (Vilafranca del Penedès)

C                                                               MENCIÓ

Les figures geomètriques presenten simetries. 

Aquí, la Fatim mostra el seu aprenentatge 

envers la simetria que presenten els cercles, 

rectangles i un cer ttipus de triangles, els 

equilàters. Tenen la mateixa simetria els 

triangles equilàters, isòsceles i escalens?



Jana Felix

3r

Montserrat SCCL

(Barcelona)

C                                                               2n PREMI
Flor de primavera



Jana Felix

3r

Montserrat SCCL

(Barcelona)

C                                                               2n PREMI
Flor de primavera

La tècnica de triangulació, consisteix en dividir 

una forma geomètrica en una col·lecció de 

triangles de manera que es puguin analitzar 

cadascun d’ells per separat. En el cas 

d’aquesta flor, ens donaria opció a estudiar 

amb deteniment cada un dels pètals en què ha 

florit. Analitzant cada un d’aquests pètals 

podríem treure conclusions sobre la flor.



Meritxell Fernàndez – 4t – Sant Ramon de Penyafort (Vilafranca del Penedès)

C                                                               1r PREMI



Meritxell Fernàndez – 4t – Sant Ramon de Penyafort (Vilafranca del Penedès)

C                                                               1r PREMI

Prenem consciència de la mesura del temps, en 

particular, del concepte d’any, del sentit que un 

any són 365(6) dies. Descobrim la relació que hi 

ha entre les òrbites dels plantes i la mesura del 

temps, com els anys. Un treball de mesura que ens 

porta a pensar en el calendari, en general.



Categoria D

Educació Primària: 5è i 6è

14 obres

 2n premi

 1r premi



D                                                               2n PREMI

Aarón Arias – 5è – Ponent (Terrassa)



D                                                               2n PREMI

Aarón Arias – 5è – Ponent (Terrassa)

S’ha utilitzat la tècnica de les rectes paral·leles 

per a pintar aquest mussol. El fet d’haver-lo 

pintat amb aquesta tècnica, a haver-lo pintat 

amb punts o bé omplint sense buits, dóna un 

mussol ben diferent. Aquest fet ens porta a 

parlar de la topologia, la rama de les 

matemàtiques que s’interessa per unes 

propietats molt concretes dels cossos geomètrics.



Irene Sillero – 6è – Sant Lluís (Barcelona)

D                                                               1r PREMI

L’ocell que fa pi



Irene Sillero – 6è – Sant Lluís (Barcelona)

D                                                               1r PREMI

L’ocell que fa pi

A cicle superior s’introdueixen els nombres reals, 

aquells nombres que diem que no s’acaben mai 

perquè tenen infinites xifres decimals. Un 

d’aquests nombres és el que canta aquest ocell: el 

nombre pi, conegut per la  seva aproximació a 

3.14 i que es representa amb la lletra grega 

/pi/, amb què s’acompanya el cant de l’ocell.



LES OBRES FINALISTES. UN GRAN APLAUDIMENT!



FELICITATS A TOTS ELS PARTICIPANTS

ENHORABONA ALS FINALISTES

MOLTES GRÀCIES PER FOMENTAR LES MATEMÀTIQUES 

A TRAVÉS DEL DIBUIX



Moltes gràcies a totes i a tots!
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e-mail : concursdibuixosabeam@gmail.com

Tuitter : @DibuixosABEAM

web: http://abeam.feemcat.org/course/view.php?id=25
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