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Benvolgudes i benvolguts, 

En primer lloc desitjar que, dintre de la situació d’excepcionalitat que ens toca viure, esteu el 

millor possible. El grup de Dibuixos Matemàtics d’ABEAM som conscients que aquesta mateixa 

situació complica inevitablement i notòriament la nostra feina com a docents. Preparar 

material i buscar recursos prou interessants perquè els alumnes puguin avançar en el seu 

aprenentatge sense el contacte habitual, en particular, és una feina molt complicada. 

EL DIBUIX PER A TREBALLAR MATEMÀTIQUES 

Creació de dibuixos 

Per intentar ajudar en aquesta tasca que, com a docents, hem de portar a terme, des del grup 

de Dibuixos d’ABEAM voldríem recordar que el dibuix matemàtic pot ser un bon recurs per a 

treballar les matemàtiques, especialment en la distància. Més que mai, en aquests dies tan 

complicats, es pot fer servir la idea del dibuix per a què els alumnes facin volar la seva 

imaginació i, amb ella, puguin desenvolupar i mostrar la seva competència matemàtica (a més 

d’artística). És bo donar camp obert als alumnes, però a vegades, necessitem que es centrin en 

algun aspecte concret de la matemàtica. Per si us pot ajudar en la canalització de com portar a 

terme aquesta proposta, en els enllaços següents trobareu la mostra dels dibuixos finalistes de 

les set edicions que portem en marxa i que tenim publicades en el nostre web. Pensem que 

totes elles poden ser font d’inspiració de futures idees matemàtiques plasmables en un dibuix.  

 Presentació Acte Final curs 2018-2019 

 Presentació Acte Final curs 2017-2018 

 Presentació Acte Final curs 2016-2017 

 Presentació Acte Final curs 2015-2016 

 Presentació Acte Final curs 2014-2015 

 Presentació Acte Final curs 2013-2014 

 Presentació Acte Final curs 2012-2013 

Propostes de treball 

Més enllà d’això, us voldríem recordar que en el web del grup (en el marge de la dreta) també 

tenim recollides les propostes de treball concretes que anem publicant cada dos-tres mesos a 

través de l’ABEAMNews. Totes aquestes propostes sorgeixen de dibuixos matemàtics 

participants en el concurs. Us animem a recuperar aquestes propostes per si us poden ser 

d’utilitat en aquests dies confinament, especialment per la varietat de propostes didàctiques 

que mostren així com de recursos interactius que s’hi recullen. A continuació, doncs, us 

compartim aquesta relació de propostes de treball esperant que, d’alguna manera, us ajudin 

en la tasca docent que hem de desenvolupar aquests dies. Les compartim en ordre de 

publicació, amb la imatge que va servir d’inspiració així com una petita descripció del tema que 

pretenen treballar. Amb un asterisc (*) hem marcat les propostes que inclouen aplicacions 

interactives concretes. Per accedir a la proposta, s’ha de clicar el títol de l’obra. 

 

https://abeam.feemcat.org/mod/resource/view.php?id=1279
https://abeam.feemcat.org/mod/resource/view.php?id=1191
https://abeam.feemcat.org/mod/resource/view.php?id=1107
https://abeam.feemcat.org/mod/resource/view.php?id=965
https://abeam.feemcat.org/mod/resource/view.php?id=799
https://abeam.feemcat.org/mod/resource/view.php?id=592
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Mesurem alca̧des 

Conceptes i procediments 
clau del camp de la 

mesura 

Trepitjant patrons 
Regularitats i patrons 

Angles sincronitzats  
introducció dels angles 

Els hexàgons de les 
abelles  

Optimització: àrea-
perímetre 

 

 

  

Menys Un Pot  
Introducció dels nombres 
negatius 

*El volcà del 10 
Descomposició en 
sumands dels nombres 
fins a 10 

*Menja Punts 
“Més petit que”, “igual 
que”, i “més gran que” 

*La giravolta del 
paraigua 
Tessel·les i mosaics 
 

 

 

 

 

Un cuc fora de sèrie (I) 
Successions i mínim comú 
múltiple 
 

*Miralls 
Simetries: eixos de 
simetria i llibres de miralls 

*Un cuc fora de sèrie (i II) 
Manipulació de patrons 

*El pes de les potències 
Introducció al llenguatge 
algebraic i potències de 
segon grau 

 

  

 

 

*Una nova unitat de 
mesura 
Itinerari d’introducció de 
les mesures 

*Les diferents cares del 5 
Diferents representacions 
del nombre cinc 

 

 

LES DIFERENTS CARES DEL 5 

https://abeam.feemcat.org/pluginfile.php/1168/block_html/content/ABEAMFamilies.%20IM-Dibuix%2001%20-%20Mesurem%20al%C3%A7ades.pdf
https://abeam.feemcat.org/pluginfile.php/1168/block_html/content/ABEAMFamilies.%20IM-Dibuix%2002%20-%20Trepitjant%20patrons.pdf
https://abeam.feemcat.org/pluginfile.php/1168/block_html/content/ABEAMFamilies.%20IM-Dibuix%2003%20-%20AnglesSincronitzats.pdf
https://abeam.feemcat.org/pluginfile.php/1168/block_html/content/ABEAMFamilies.%20IM-Dibuix%2004%20-%20Els%20hex%C3%A0gons%20de%20les%20abelles.pdf
https://abeam.feemcat.org/pluginfile.php/1168/block_html/content/ABEAMFamilies.%20IM-Dibuix%2004%20-%20Els%20hex%C3%A0gons%20de%20les%20abelles.pdf
https://abeam.feemcat.org/pluginfile.php/1168/block_html/content/ABEAMFamilies.%20IM-Dibuix%2005%20-%20Menys%20un%20pot.pdf
https://abeam.feemcat.org/pluginfile.php/1168/block_html/content/ABEAMFamilies.%20IM-Dibuix%2006%20-%20El%20volc%C3%A0%20del%2010.pdf
https://abeam.feemcat.org/pluginfile.php/1168/block_html/content/ABEAMFamilies.%20IM-Dibuix%2007%20-%20MenjaPunts.pdf
https://abeam.feemcat.org/pluginfile.php/1168/block_html/content/ABEAMFamilies.%20IM-Dibuix%2009%20-%20LaGiravoltaDelParaigua.pdf
https://abeam.feemcat.org/pluginfile.php/1168/block_html/content/ABEAMFamilies.%20IM-Dibuix%2009%20-%20LaGiravoltaDelParaigua.pdf
https://abeam.feemcat.org/pluginfile.php/1168/block_html/content/ABEAMFamilies.%20IM-Dibuix%2009%20-%20Un%20cuc%20fora%20de%20serie.pdf
https://abeam.feemcat.org/pluginfile.php/1168/block_html/content/AF23_CDM_Miralls.pdf
https://abeam.feemcat.org/pluginfile.php/1168/block_html/content/ABEAMFamilies.%20IM-Dibuix%2011%20-%20Un%20cuc%20fora%20de%20serie%20%28i2%29.pdf
https://abeam.feemcat.org/pluginfile.php/1168/block_html/content/ABEAMFamilies.%20IM-Dibuix%2012%20-%20El%20pes%20de%20les%20pot%C3%A8ncies.pdf
https://abeam.feemcat.org/pluginfile.php/1168/block_html/content/Una%20nova%20unitat%20de%20mesura.pdf
https://abeam.feemcat.org/pluginfile.php/1168/block_html/content/Una%20nova%20unitat%20de%20mesura.pdf
https://abeam.feemcat.org/pluginfile.php/1168/block_html/content/Una%20nova%20unitat%20de%20mesura.pdf
https://abeam.feemcat.org/pluginfile.php/1168/block_html/content/Les%20diferents%20cares%20del%205.pdf
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Per a qualsevol aportació o observació, recordeu que ens trobareu a: 

 e-mail Grup Dibuixos ABEAM: concursdibuixosabeam@gmail.com 

 tuitter Grup Dibuixos ABEAM: @DibuixosABEAM  

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

Altrament, podeu contactar directament amb la responsable del grup: joeneta@gmail.com 

 

Molts ànims i força per aquests dies!! 

Ben cordialment,  

Grup de Dibuixos Matemàtics d’ABEAM 

mailto:%20concursdibuixosabeam@gmail.com
https://twitter.com/DibuixosABEAM
http://abeam.feemcat.org/course/view.php?id=25

