
desembre 2018 51

Take a walk on the
math side

Alejandro Valero
avalero1@xtec.cat

Institut Flos i Calcat
(Nou Barris, Barcelona)

Resum Abstract

En aquest article es presenta un projecte
desenvolupat pel grup A de tercer d’ESO

de l’Institut Flos i Calcat de Barcelona
durant el curs 2017-2018. Amb el suport de

l’aplicació Mobile History Map, l’alumnat
crea un nomenclàtor matemàtic de la

capital de Catalunya, un llistat i un mapa
on s’indiquen els carrers i indrets de

Barcelona amb noms relacionats amb les
matemàtiques, i en clicar sobre cadascun

d’ells s’accedeix a un joc de tres preguntes
amb la ciutat i la nostra ciència com a

protagonistes.

This paper presents a project developed by
third-year Group A students at the Institut
Flos i Calcat high school in Barcelona in the
2017-2018 school year.With the support of
theMobile HistoryMap application, the
students created a list and amap indicating
the streets and places of the capital of
Catalonia with names related to
mathematics, where clicking on each one
opens a game of three questions related to
science and the city.

Del catet al carrer

El de Pitàgores és, sens dubte, el més popular dels teoremes de les matemàtiques,1 i el nom
del filòsof grec és un dels candidats indiscutibles a ser el més esmentat en una enquesta del
tipus em podria dir vostè el nomd’un personatge matemàtic?

Comentant aquest fet amb l’alumnat de tercer d’ESO, vam detectar que aquesta popularitat
arriba fins al punt que Pitàgores té un carrer dedicat a Barcelona, al nostre districte de Nou
Barris:

1. Al llarg d’aquest escrit utilitzarem tant el terme matemàtiques com matemàtica; aquesta dualitat pot
originar per si sola un debat i fins tot un article.
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Encara més a prop del nostre centre educatiu, però ja al districte de Sant Andreu, coneixíem
l’existència del carrer d’Arquímedes:

Així doncs i de manera natural, sorgeix a classe la qüestió quants carrers de Barcelona tenen
nom de personatges de la matemàtica? I fem un pas més enllà: quants carrers de Barcelona
tenen un nom relacionat amb lamatemàtica?

El tema provoca interès i aturem les explicacions sobre catets i hipotenuses per tractar
de contestar les preguntes anteriors. Hi ha respostes que apareixen a l’instant (Diagonal,
Paral¨lel...), però, caram, som a la classe de matemàtiques i no ens conformem amb les
solucions trivials. Per tant, ens donem una setmana de termini per tornar a classe amb un
llistat de carrers, avingudes, places i similars que s’ajustin a les qüestions formulades. Per
optimitzar aquest procediment i no anar a cegues sobre un plànol de Barcelona, utilitzarem
el nomenclàtor de la ciutat en format digital, que ens permet determinar de manera ràpida
si existeix o no un carrer anomenat, per exemple, del Rectangle, i en cas afirmatiu, indica la
ubicació del lloc i fa una breu ressenya de l’origen de la denominació.
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Caçadors de noms

Set dies després, fem el recull dels noms trobats. Molts d’ells provenen d’experimentar el
mètode científic assaig-error en el nomenclàtor digital, però una part considerable també és
fruit del coneixement propi de la ciutat i de la inspiració que aporten fets com anar de visita
al CosmoCaixa i comprovar que la seva adreça és, quina casualitat!, el carrer de Newton.

El llistat, elaborat de manera conjunta per professor i alumnat, conté quinze indrets:

‚ Carrers: Arquímedes, Descartes, Euclides, Galileu, Hipàtia, Newton, Pitàgores, Triangle.
‚ Avingudes: Diagonal, Meridiana, Paral¨lel.
‚ Places: Centre, Matemàtiques (en efecte, i per a sorpresa general, hi ha una plaça de
Barcelona dedicada a aquesta noble branca del coneixement).

‚ Passatge: Igualtat.
‚ Jardins: Ada Byron.

La tria dels noms no és tan simple com podria semblar i també és objecte d’un debat
interessant. Així, per exemple, Galileu és reconegut bàsicament com a físic i astrònom, però
l’acceptem dins d’aquest llistat per l’estreta relació d’aquestes disciplines al llarg del temps
amb la matemàtica i perquè l’autor de la frase «el gran llibre de la naturalesa està escrit amb
el llenguatgede lesmatemàtiques» s’ha guanyat aquest dret. Algú proposa rebatejar la plaça
del Pi com a plaça de π i incloure-la al llistat; la proposta és divertida i dona un toc informal al
conjunt, però finalment decidim que la llista ha de ser rigorosa i «un pi no és unπ». Admetem,
tot i que el motiu de la seva presència al nomenclàtor és ben diferent, el passatge de la
Igualtat perquè aquesta paraula és polisèmica i té un significat matemàtic propi.

La proposta hanascut gairebéper generació espontània, sense capplanificació prèvia perquè
això passés així quan toqués el teorema de Pitàgores a classe, i ara comença a tenir vida
pròpia. El currículum i la temporització ens empenyen a continuar amb els exercicis de càlculs
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de catets, diagonals i distàncies, però hi ha un senyor Euclides i una senyora Hipàtia trucant a
la porta de l’aula i interrogant-nos: no voleu saber per què també tenim un carrer a Barcelona?,
quin paper tenim nosaltres en la història de lesmatemàtiques?, ja en teniu prou amb Pitàgores?

Llavors ens plantegem què fem amb aquest llistat i en aquest precís instant s’arriba a una
situació d’aquelles en què es connecten els punts2 i la realització anterior d’un curs de formació
del professorat provocaque tota la feinaquehem fet fins ara esdevingui un veritable projecte.

Mobile History Map

En efecte, el curs telemàticGeoreferenciació i Imatge Aèria ofert pel Departament d’Ensenya-
ment inclou l’aprenentatge inicial de diferents eines, una de les quals és l’aplicació Mobile
History Map (MHM), una plataforma que permet marcar punts d’interès sobre un mapa i a
partir d’aquí crear escenaris de tres tipus:

‚ punts: descripció del lloc marcat
‚ jocs de preguntes: qüestions relacionades amb el punt georeferenciat
‚ jocs de pistes: trobar un lloc determinat a partir de les indicacions

El que podia haver acabat en un bonic mapa de la ciutat penjat a l’aula amb la indicació dels
carrers matemàtics, passa a ser un repte molt ben acollit per l’alumnat. Decidim que, per la
naturalesa de la nostra matèria, el més adient és crear un joc de preguntes. El grup classe està
format per vint-i-un estudiants, de manera que els agrupem en deu equips de dos més una
persona que, voluntàriament, decideix treballar sola. Es procedeix a repartir els quinze noms;
algun grup en farà dos, fet que en matemàtiques s’interpreta com una aplicació no bijectiva
i en pedagogia, com a tractament de la diversitat.

2. En paraules de Steve Jobs, discurs a Stanford, 2005.
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Els punts georeferenciats en el joc de preguntes estan integrats per una petita introducció
sobre el nom del lloc, les qüestions pròpiament dites en format «joc del penjat», en què
s’han d’endevinar les lletres de la resposta, i un missatge de comiat i felicitació en contestar
correctament, punt que permet afegir un vídeo de la xarxa. Fixem el nombre de qüestions
en tres per carrer, així l’itinerari no resulta immediat ni massa llarg per arribar al final. Com
a administrador de l’escenari, el professor supervisa la tasca dels alumnes i aquests poden
georeferenciar i treballar amb llibertat els seus indrets, però no són visibles al mapa fins que
el docent no dona el vistiplau i valida el punt. Hi ha casos en què les preguntes del joc flueixen
ràpidament (Pitàgores, Triangle...) i d’altres demés complexos (Euclides, Ada Byron...) en què
el professor actua com a inductor. La cerca de vídeos relacionats amb cada tema a Youtube
esdevé una activitat molt engrescadora i ens permet descobrir filmacions suggestives sobre
el món de la matemàtica.

Les imatges següents il¨lustren les fases de creació del punt en el cas de la plaça de les
Matemàtiques:

1) Descripció
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2) Joc del penjat

3) Felicitació i vídeo

El nom també fa escenari

Un cop revisades les descripcions, les preguntes, les imatges i la resta de qüestions associa-
des, es dona validesa als diferents carrers i el projecte ja està preparat per ser presentat en
societat i fer-lo visible a l’MHM. Però encara falta un detall no menor: el nom de l’escenari.
Hi hem dedicat una hora setmanal durant un trimestre, de les corresponents a les classes
ordinàries dematemàtiques, i durant tot aquest temps hem treballat amb el nomprovisional
d’Esborrany Flos. Una denominació definitiva força natural podria ser Nomenclàtormatemàtic
de Barcelona, però semblamassa austera. La idea de fer un tombvirtual per Barcelona seguint
els carrers de l’escenari unidaa les fíliesmusicals pròpiesdel professorportencapa Takeawalk
on themath side i, en unamena de transversalitat atemporal, reunimDescartes amb Lou Reed.
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Es pot observar que a la dreta del menú contextual superior hi ha una pestanya que permet
triar l’idioma: català, castellà, anglès o aranès. Nosaltres hem incorporat a l’escenari els tres
primers; la traducció entre aquestes llengües no és un servei automàtic de l’MHM, sinó
que és una tasca que correspon als estudiants creadors del punt, que, com a gestors de la
georeferència, són juntament amb el professor els únics que poden editar-lo.

Local i global

En el moment en què ja s’ha fet visible, hem jugat amb l’escenari a diferents classes i podem
concloure que és adient per a aquestes situacions:

‚ Activitat divulgativa en finalitzar un tema o un trimestre: Centre, Igualtat...
‚ Motivació per a la recerca de temesmés enllà del currículum:mesura delsmeridians, les
dones en la història de la ciència...

‚ Visualització de les matemàtiques a partir dels fets i els personatges que han marcat el
seu desenvolupament.

La confecció de l’escenari ha arribat al final. Ni d’entrada ni al llarg del procés ens hem
plantejat el treball com la redacció d’un catàleg exhaustiu de carrers, de manera que sens
dubte encara s’hi podrien afegir altres indrets si busquéssim ambmés intensitat i ampliéssim
el concepte de «relacionat amb lamatemàtica». En aquest sentit, podríem dir que el projecte
roman obert, però alhora està lligat al grup classe que l’ha fet possible, i és el moment de
fer balanç. L’opinió generalitzada entre els estudiants és positiva: consideren que han pogut
integrarnocions sobre lespersones i lagènesi de les ideesmatemàtiques enel context històric
corresponent i també han aprofundit en el coneixement de la ciutat. Com a responsable, he
observat que ha estat una tasca motivadora per a ells i també per a mi, ja que el projecte
m’ha permès parlar amb l’alumnat, a tall d’exemple, del significat de la paraula postulat i de
l’evolució de la notació matemàtica. Tot això hauria quedat en el calaix dels temes perduts si
no haguéssim continuat endavant amb el llistat de carrers.
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Distingeixo tres fases en la realització del projecte i a cadascuna li dono un valor afegit:

‚ Documentació: cerca d’informació sobre el nom del carrer; aporta conceptes sobre
història de les matemàtiques i sobre la ciutat de Barcelona.

‚ Digitalització: ús de la tecnologia per incorporar allò que s’ha treballat en l’etapa anterior
a la plataforma MHM, amb l’afegit d’imatges i vídeos.

‚ Difusió: publicació de l’escenari a l’MHM.

Unade les característiques principals de lamatemàtica és la universalitat dels seus continguts.
Amb Take a walk in the math side hem utilitzat la georeferenciació com a eina divulgativa
de les matemàtiques i, per aquest motiu, considero que la darrera fase esmentada és la que
veritablement dona sentit al nostre treball, ja que permet que un projecte nascut en un petit
institut de Barcelona passi a ser conegut i utilitzat per tota la comunitat educativa, se’l faci
seu, i aporti més situacions en què sigui una eina auxiliar i complementària a les classes.

Pensa localment i actua globalment... O potser era a l’inrevés?
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