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1. Presentació del TFM  
 
 
Per poder assolir els objectius d’aquest Treball Final de Màster, com a exercici 
de síntesi, integració i aprofundiment de tot el que s’ha estudiat a les diferents 
assignatures cursades, s’ha optat per plantejar un tema amb diferents 
vessants. Per una banda es tracta d’un tema específicament matemàtic, que 
abasta moltes de les branques de les matemàtiques; i per una altra banda, el 
tema es pot anar adaptant, segons les necessitats, per treballar a tots els 
cursos de l’ensenyament secundari, tant de l’E.S.O. com del Batxillerat; i a més 
proporciona instruments per formular propostes educatives i didàctiques 
innovadores, que permeten l’ús de molts i diferents recursos i eines a l’aula, 
tots ells relacionant les matemàtiques amb la seva història. 
 
La temàtica proposada consisteix en considerar els tres problemes clàssics 
grecs sense solució amb regla i compàs: la trisecció de l’angle, la quadratura 
del cercle i la duplicitat del cub per plantejar diverses activitats per realitzar a 
l’aula. Aquestes propostes didàctiques podran ser utilitzades per a la pràctica 
professional, amb les que es podran treballar molts conceptes matemàtics per 
abastar diferents nivells de coneixements, i mitjançant recursos i eines 
tradicionals i d’altres innovadors, així com aprofitant l’estudi de la història de les 
matemàtiques. 
 
En conseqüència, la raó motivadora per la que s’ha escollit aquet tema és per 
l’ampli ventall de possibilitats que facilitava: 
   

- Integrar els coneixements adquirits durant el màster, en relació amb 
totes les assignatures cursades 

- Aportar propostes didàctiques innovadores per presentar a l’aula, 
plantejades  i avaluades per competències 

- Utilitzar recursos informàtics: Pissarra digital, Geogebra, Wiris, R.a.C... 
- Utilitzar material manipulatiu: regles, cilindres, compàs... 
- Abastar moltes branques de les matemàtiques per relacionar conceptes 

en una mateixa proposta didàctica: anàlisi, àlgebra, geometria 
- Adaptar les propostes a tots els cursos i nivells, així com poder variar la 

dificultat/complexitat per poder atendre a la diversitat 
- Treballar aspectes de la història de les matemàtiques amb els alumnes 

 
El plantejament d’aquest tema, com es pot deduir de la relació anterior, permet 
treballar molts dels aspectes estudiats durant el màster, però també treballats 
durant les pràctiques realitzades al centre d’educació secundària. En ambdós 
casos (màster i pràctiques), ha quedat molt palesa la necessitat de disposar de 
nombrosos i variats recursos per treballar a l’aula; recursos innovadors, 
multidisciplinaris, ben planificats i ben plantejats des d’un punt de vista 
competencial  i que permetin el raonament, l’anàlisi, la deducció... per part dels 
alumnes. Aportat recursos d’aquestes característiques és el que es vol 
aconseguir mitjançant aquest treball. 
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2. Objectius del TFM 
 
2.1. Integrar els coneixements adquirits durant el màster 
 
El plantejament d’aquest treball permet treballar aspectes de totes les 
assignatures cursades durant el màster: 

 
� Ensenyament de les matemàtiques: intervenen relacionades totes 

les àrees de les Matemàtiques estudiades al màster: geometria, 
àlgebra, estadística, anàlisi, aritmètica... 

 
� Història de les matemàtiques: l’origen del tema proposat és 

específicament històric, des del grecs fins als nostres dies. 
 

� Innovació i investigació educativa: les propostes didàctiques que 
es proposaran permetran l’ús de diferents eines informàtiques i nous 
recursos educatius per plantejar a l’aula. 

 
� Avaluació: Les propostes didàctiques es detallaran en unitats de 

programació on es concretaran els criteris d’avaluació per 
competències, com a instrument fonamental del procés 
d’aprenentatge. 

 
� Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat: l’ampli ventall 

de continguts i de recursos permeten arribar a alumnes de totes les 
edats (incloses en l’ensenyament secundari), per tant, amb diferents 
etapes evolutives. A més, les propostes didàctiques tindran entre els 
seus objectius afavorir el desenvolupament de la personalitat i 
l’assoliment de les competències bàsiques. 

 
� Processos i contextos educatius: Les propostes didàctiques 

s’elaboraran en funció del currículum de cada curs, així com de les 
competències bàsiques a assolir, i seguint el marc legal del sistema 
educatiu. A més, s’aportaran unitats de programació que inclouran 
objectius i competències, continguts, metodologies i criteris 
d’avaluació. 

 
� Societat, família i educació: L’aportació d’aquest treball es 

concretarà en el plantejament de propostes didàctiques alternatives 
per al tractament d’atenció a la diversitat i a l’escola inclusiva, així 
com per a la bona gestió de l’aula. 
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2.2. Relacionar els coneixements adquirits amb la pràctica professional  
 
L’aportació d’aquest treball en relació amb la pràctica professional es centra 
bàsicament en la presentació de nous recursos per treballar a l’aula, en la 
pràctica professional del docent a l’aula.  
 
Com ja s’ha explicat en el punt 2.1. s’utilitzen gran part dels coneixements 
adquirits durant el màster per elaborar noves eines i recursos que permetin al 
docent presentar activitats que els alumnes puguin rebre amb una bona 
disposició per a l’aprenentatge i que els permeti assolir més i millors nivells de 
coneixement, assolir, per tant, les competències bàsiques. També es pretén 
col·laborar per a una millor eficiència i eficàcia del treball del professorat.  
 
Les activitats que es presenten s’han dissenyat a partir del marc que 
proporcionen els actuals currículums de l’E.S.O. i del Batxillerat, que donen una 
gran importància a l’aportació didàctica-competencial i que consideren la 
història de les matemàtiques com un recurs més. Però també estan plantejades 
a partir de les necessitats que ha generat el programa EduCat1x1, que 
necessita propostes didàctiques per treballar amb l’ordinador.  
 
 
2.3. Aportar recursos per a la innovació educativa 
 
De igual forma, el plantejament d’aquest treball pretén aportar recursos 
innovadors, amb noves estratègies de treball dins de l’aula, d’atenció a la 
diversitat, per a la millora de la gestió de l’aula, per millorar la motivació de 
l’alumnat, amb criteris d’avaluació sumativa... intentant integrar tot el que 
implica l’ensenyament per competències. 
 
A més, es va poder comprovar que aquest apartat de la història de les 
matemàtiques no s’havia contemplat encara en cap de les activitats disponibles 
en el projecte ARC1 del CREAMAT2 i es té la intenció de proposar-les com a 
candidates per participar en l’aplicatiu ARC-Cercamat.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 ARC: Aplicació de Recobriment Curricular. Recull de activitats, seqüències didàctiques i recursos que enllacen 
directament amb el currículum de les àrees de matemàtiques. S’ha creat i es manté des dels CESIRES, Centres de 
Suport a la Innovació i a la  Recerca Educativa del Departament d’Educació.http://arc-educacio.cat/ 
2 CREAMAT: Centre de recursos per ensenyar  i aprendre matemàtiques del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya. http://phobos.xtec.cat/creamat/joomla/ 
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3. Marc Legal i Marc Teòric  
 
3.1. Marc Legal a l’Educació Secundària Obligatòria 
 
L’ordenació curricular de l’etapa de l’educació secundària obligatòria, establerta 
en el Decret 143/2007, de 26 de juny (DOGC núm. 4915), integra el concepte 
de competències bàsiques dins dels components del currículum i fixa que 
l’adquisició de les competències per part de l’alumnat és el referent bàsic de 
l’acció educativa de cada equip docent de l’etapa.  
 
Es preveuen dos grups de competències bàsiques: unes més transversals i les 
altres més específiques. Les competències bàsiques són l’eix del procés 
educatiu, la finalitat del qual és aconseguir que els nois i les noies adquireixin 
les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces 
d’intervenir activa i críticament en la societat plural, diversa i en canvi continu 
que ens ha tocat viure. 
 
La idea de competència se sustenta en els diferents tipus de continguts 
(conceptuals, procedimentals i actitudinals) i està relacionada amb la capacitat 
d’activar o mobilitzar-los per fer front a situacions diverses i actuar eficaçment.  
 
Una de les competències bàsiques metodològiques és la competència 
matemàtica, que implica el coneixement i maneig dels elements matemàtics 
bàsics (diferents tipus de nombres, mesures, símbols, elements geomètrics, 
etc.) en situacions reals o simulades de la vida quotidiana; elaborar la 
informació a través d’eines matemàtiques (gràfics, càlculs...) per poder-la 
interpretar, i posar en pràctica processos de raonament que condueixin a la 
solució de problemes o a l’obtenció de la informació.  
 
Forma part de la competència matemàtica l’habilitat d’analitzar, interpretar i 
expressar amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions. 
Suposa, també, seguir determinats processos de pensament (com la inducció i 
la deducció, entre d’altres) i aplicar alguns algoritmes de càlcul o elements de la 
lògica, fet que condueix a identificar la validesa dels raonaments i valorar el 
grau de certesa associat als resultats derivats dels raonaments vàlids.  
 
Segons es descriu a l’ordenació curricular esmentada anteriorment, els 
continguts de l’àrea de matemàtiques han d’integrar l’ús de les TIC i dels 
mitjans tecnològics. Així mateix han de poder  desenvolupar en l’alumnat 
actituds positives envers el coneixement matemàtic, tenint en compte la seva 
dilatada història i la seva contribució a la cultura.  
 
És per això que al final dels continguts de cada curs, se suggereixen, a tall 
d’exemple, aproximacions de caràcter històric a continguts determinats, amb 
les quals es pretén, d’una banda, mostrar el desenvolupament històric de les 
matemàtiques com a ciència en evolució i sotmesa a canvis i, de l’altra, 
evidenciar contextos on aquests continguts adquiriren el seu significat.  
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Així mateix, en les consideracions que es fan al decret per al desplegament del 
currículum, s’inclou que el procés d’ensenyament i aprenentatge de les 
matemàtiques ha de tenir en compte, entre d’altres qüestions, la rellevància 
dels contextos. Cal que els continguts curriculars es treballin en contextos 
significatius i rics que mostrin l’origen concret dels conceptes matemàtics, la 
seva relació i l’aplicació a problemàtiques diverses. Les situacions quotidianes, 
les culturalment significatives, les principals temàtiques de les diverses 
disciplines, però també els jocs i les mateixes matemàtiques i, en particular, la 
seva història, han de ser les fonts que ens proporcionin els contextos més 
rellevants per aprendre matemàtiques.  
 
Seguint el que s’estableix al currículum, marc legal vigent, s’han plantejat les 
activitats proposades per 1r i 3r d’E.S.O.; partint de la història de les 
matemàtiques, integrant l’ús d’eines informàtiques per a que els alumnes 
puguin treballar per assolir, entre d’altres, la competència matemàtica. 
 
 
3.2. Marc Legal al Batxillerat 
 
De forma anàloga a l’etapa d’educació obligatòria, l’ordenació curricular de 
l’etapa postobligatòria del batxillerat, establerta al Decret 142/2008, integra el 
concepte de competència bàsica com a mitjà de l’acció educativa, entesa com 
lʼaplicació de coneixements i destreses en la resolució de problemes i en 
situacions complexes, mobilitzant recursos diversos adquirits en diferents 
moments del trajecte acadèmic i depenen de diverses disciplines o de 
lʼexperiència adquirida.  
 
En el batxillerat s’identifiquen sis competències generals i comunes, que 
continuen el desenvolupament de les competències bàsiques de lʼetapa 
educativa anterior i preparen per a la vida activa i per actuar de manera eficient 
en els estudis superiors. És al currículum de cada curs on sʼexpliciten les 
competències específiques que sʼhi treballen per a cada matèria. 
 
Les matèries del batxillerat s’orienten i estructuren en coherència amb les 
etapes educatives anteriors i els ensenyaments superiors. En particular, en 
matemàtiques s’ha de poder desenvolupar i aplicar el raonament matemàtic 
amb la finalitat de resoldre problemes en situacions diverses. L’adquisició de 
coneixements matemàtics a partir de la resolució de problemes integrats dins 
l'univers d’interessos de l’alumne/a és necessària, però no suficient. Cada 
alumne/a ha de tenir, a més, l’oportunitat de posar en acció el coneixement 
adquirit en la resolució de problemes que siguin un repte per a ell, problemes 
actuals o històrics però culturalment significatius. 
 
De nou, és en aquest context que s’ha presentat l’activitat proposada per a 1r 
de Batxillerat; partint de la història de les matemàtiques, plantejant un problema 
culturalment significatiu, integrant l’ús d’eines informàtiques i que ha de suposar 
un repte per als alumnes, on han d’aplicar coneixements ja adquirits per a la 
seva resolució ; tal i com estableix el currículum, marc legal vigent. 
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3.3. Marc Teòric 
 

Un cop justificada, des d’un punt de vista legal, la necessitat d’incloure en 
l’acció educativa la història de les matemàtiques com a font de contextos 
rellevants; ara s’analitzarà des d’un punt de vista teòric, quines són les 
aportacions que la història pot facilitar a l’ensenyament. 
 
El marc teòric de referència d’aquest treball el configuren dos grans blocs: les 
matemàtiques a secundària i batxillerat i la història de les matemàtiques; tots 
dos inclosos en una visió més àmplia de l’aprenentatge en general. 
 
Les matemàtiques 
 
Avui en dia s’accepta que les matemàtiques són un instrument de coneixement 
i d’anàlisi de la realitat i al mateix temps constitueixen un conjunt de sabers de 
gran valor cultural, que ajuden a raonar, de manera crítica, sobre les diferents 
realitats i problemes actuals. L’ús d’aquesta disciplina com a eina, juntament 
amb altres, s’ha concretat aquests darrers anys amb el terme de competència 
(currículum de Matemàtiques de Catalunya, 2007). 
 
L’assoliment de la competència matemàtica requereix un determinat tipus de 
tasques a l’aula, amb objectius diversos : introduir termes matemàtics, facilitar 
contextos on trobar idees, aplicar conceptes desenvolupats anteriorment, 
revisar o consolidar conceptes per promoure la reflexió i la integració... 
(Guevara, citant Mason i Johnston-Wilder3, 2009). Aquests mateixos objectius 
es poden plantejar també quan es decideix introduir a l’aula un context històric. 
 
La història 
 
La història de les matemàtiques mostra el desenvolupament del coneixement 
matemàtic i explica els processos que han calgut per arribar al moment actual. 
Així, el llegat que deixa la història per a les generacions següents permet 
analitzar uns fets des de diferents perspectives, reinterprentant el passat amb 
els ulls del present (Guevara, citant Grattan-Guiness4, 2009). Aquest llegat es 
pot relacionar amb l’ensenyament de les matemàtiques actuals des de dos 
vessants: l’ús de la història com a context d’aprenentatge i l’aportació de la 
història a les matemàtiques (Guevara, 2009). 
 
Ús de la història com a context d’aprenentatge 
 
Diversos autors5 han plantejat que un factor important en l’ús de la història per 
a l’ensenyament de les matemàtiques és la relació entre el desenvolupament 
del pensament dels alumnes i el desenvolupament de la pròpia història.  

                                                
3 Mason, John; Johnston-Wilder, Sue (2006) Designing and using Mathematical Tasks. St.Albans/Milton keynes, UK: 
Tarquin Publications & Open University 
4 Grattan-Guiness, Ivor (2004) History of the Mathematical Sciences. India: Hindustan Book Agency. 
5 Guevara, citant Fulvia Furinghetti, Luis Radford, 2008; Jonh Fauvel, Jan van Maanen, 2000; 2009. 
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A través de les dificultats i encerts que s’han produït durant el 
desenvolupament històric de les matemàtiques, els alumnes poden arribar a 
identificar el perquè de les seves dificultats davant l’aprenentatge, de manera 
que s’està treballant implícitament en l’àmbit del desenvolupament emocional i 
social de l’alumne, millorant la seva autoestima i ajustant el seu autoconcepte. 
 
D’altra banda, l’aportació de la història al professorat pot ser implícita: per 
decidir seqüències i maneres d’introduir els conceptes i perquè dóna elements 
per entendre les produccions de l’alumnat; i també pot ser explícita: com a 
element de referència per dissenyar activitats amb situacions històriques 
(Guevara, 2009). 
 
Aportació de la història a les matemàtiques 
 
Les teories de l’aprenentatge parlen de la necessitat de que els alumnes 
comencin amb experiències concretes i, a partir d’elles, poder generalitzar. 
Experimentar amb aplicacions múltiples dels nombres i dels objectes 
matemàtics, amb les diferents maneres de representar-los i de descriure’ls, 
com es pot trobar en la història, ajudaran en el procés de generalització 
(Guevara 2009).  
 
La història mostra que les matemàtiques s’han desenvolupat a partir de la 
resolució de problemes i que aquesta és una de les raons per fer que la 
resolució de problemes sigui el nucli de les activitats d’aprenentatge a l’aula 
(Guevara, citant Barbin6, 2009). Però, es pot prendre com a estratègia 
didàctica, a més, la inclusió de la història de manera explícita per dissenyar les 
activitats, explicant el context cultural en el que es desenvolupen, localitzant el 
coneixements dins la història de la humanitat i de les idees. Però tenint en 
compte que en cap cas les matemàtiques es poden substituir per 
l’ensenyament de la seva història. 
 
La utilització de la història per ensenyar matemàtiques és un recurs reconegut 
internacionalment. En els darrers anys, diversos països (Regne Unit, Grècia...) 
han introduït explícitament la història de les matemàtiques en el seu currículum, 
com ha estat el cas de Catalunya. Des del Regne Unit (2009), per exemple, es 
defensa que la història permet establir connexions entre les diferents àrees del 
currículum i també entre diferents parts de les matemàtiques que 
tradicionalment no s’havien relacionat. Des de Grècia (2007) es justifica que la 
història estimula l’interés de l’alumnat i el fa tenir una actitud positiva, revela i 
reforça la naturalesa humana de les matemàtiques i contribueix a entendre els 
conceptes i els problemes, perquè dóna a conèixer el context i les 
circumstàncies que els van originar, així com les condicions del seu 
desenvolupament.  
 
 
                                                
6 Barbin, Evelyn (2000) “Integrating history: research perspectives”. Dins: Fauvel, John; Maanen, Jan van (eds.), History 

in Mathematics Education. The ICMI Study. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 63-90. 
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Per tant, la història de les matemàtiques pot ser un recurs per dur a terme les 
matemàtiques fora de l’àmbit estret de la disciplina, per buscar connexions i 
vincles amb altres contextos disciplinaris, per determinar el seu canvi d’imatge 
amb els estudiants, per ressaltar la font del context sociocultural (Demattè, 
2006). Un recurs que permet contextualitzar millor el contingut matemàtic i que 
proporciona dos components de treball: el propi desenvolupament històric i els 
aspectes de la competència matemàtica que es volen fomentar.  
 
El fet que en els nous currículums es reconegui que la història de les 
matemàtiques és un recurs a considerar en la planificació de la programació i 
de les activitats és l’eix vertebrador d’aquest treball.  
 
De totes maneres, s’ha de tenir present que mostrar l’evolució històrica dels 
conceptes o raonaments és un procés llarg i en un curs acadèmic no es podrà 
fer més de tres o quatre cops. 
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4. Metodologia  
 
4.1. Plantejament 

 
El plantejament d’aquest treball sorgeix d’uns comentaris de la professora 
Cecília Calvo a AE1-Geometria sobre la impossibilitat de fer triseccions 
d’angles qualssevol amb regle i compàs. Va aprofitar per fer un recordatori 
sobre els tres problemes clàssics grecs sense solució amb regla i compàs: la 
trisecció de l’angle, la quadratura del cercle i la duplicació del cub.  
 
En un primer moment, el tema va semblar atractiu per diversos motius: es 
podien fer servir molts aspectes estudiats durant el màster, la recerca 
d’informació històrica podia ser interessant i, a més, els alumnes es podrien 
sentir interessants per les propostes d’aquest treball, que tracta problemes 
matemàtics històrics com la quadratura del cercle, tant sentit en la nostra 
societat al cinema o als mitjans de comunicació. 
 
 
4.2. Documentació i recollida d’informació 
 
A partir d’aquí va començar la recerca de documentació al respecte i el tema va 
esdevenir encara més atractiu en veure la gran quantitat de mètodes de 
resolució que els matemàtics havien trobat al llarg de la història per resoldre 
aquests tres problemes.  
 
Hi ha nombrosos treballs publicats sobre aquests tres problemes. Per exemple, 
l’article Trisecció, quadratura i duplicació: tres problemes de la matemàtica 
clàssica grega de Francesc Xavier Barca Salom (2009), on es fa una  detallada 
descripció de l’evolució d’aquests tres problemes al llarg de la història, des del 
seu origen fins a les diferents solucions plantejades. A més, s’explica per què 
aquests tres problemes són irresolubles amb la geometria euclidiana. 
 
A part de la documentació teòrica, també es disposa construccions interactives, 
com per exemple les pràctiques que proposa el professor Pep Bujosa a la 
pàgina: http://www.xtec.es/~jbujosa/GeoGebra/problemesclassics/classics.htm, on es pot 
treballar una solució per a cada un dels tres problemes amb el programa 
Geogebra. 
 
Malgrat la nombrosa quantitat de documentació trobada en relació amb els tres 
problemes clàssics grecs, finalment dos de les tres activitats plantejades en 
aquest treball es basen en les solucions proposades en el llibre Vitaminas 
Matemáticas de Claudi Alsina (2008). En aquest llibre de divulgació matemàtica 
es plantegen cent qüestions que pretenen incitar la curiositat del lector, amb un 
llenguatge senzill i comprensible. Entre aquestes cent qüestions es troben tres 
possibles solucions per als tres problemes que ens ocupen.  
 
A partir d’aquestes solucions s’han plantejat les activitats corresponents a la 
quadratura del cercle i a la duplicació del cub. En canvi, l’activitat corresponent 
a la trisecció de l’angle està basada en aportacions pròpies. 
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4.3. Criteris de selecció de les activitats 
 
La trisecció de l’angle 
 
Donat que aquesta activitat està prevista per al primer curs de l’E.S.O. el 
contingut ha de ser adient per a alumnes amb edats compreses entre els 12-14 
anys, que acaben d’arribar a l’educació secundària provinents de l’educació 
primària amb diferents nivells de coneixements previs.  
 
S’ha optat en aquest cas per una activitat manipulativa senzilla, basada en un 
context històric, però amb eines tradicionals de la geometria (escaire, cartabó i 
compàs). Com es detallarà en la documentació específica de l’activitat, 
l’objectiu principal és fixar conceptes bàsics de la geometria com l’angle recte, 
la bisectriu, els triangles isòsceles i escalè... a part de plantejar una sessió no 
magistral i sí manipulativa, amb una introducció històrica per al grup-classe. 
 
La quadratura del cercle 
 
L’activitat està prevista per al tercer curs de l’E.S.O. on els alumnes tenen 
edats compreses entre els 14-16 anys i que ja han superat el primer cicle.  
 
S’ha optat en aquest cas per la solució proposada pel catedràtic Claudi Alsina7 
perquè s’ha pogut plantejar una activitat que combina elements manipulatius 
amb l’ús de programes informàtics per resoldre un problema geomètricament 
però que s’ha de comprovar a partir de càlculs algebraics. A més, s’aprofita el 
context de l’activitat per analitzar el concepte d’exactitud. Tot plegat, partint 
d’una introducció històrica que planteja el problema a resoldre, conduït pel 
professorat i incideix més en la utilització de les eines matemàtiques 
(geometria, àlgebra...), en l’aplicació de coneixements ja apressos i en la 
contextualització històrica, que no en la pròpia resolució. 
 
La duplicació del cub 
 
L’activitat està prevista per al primer curs de batxillerat on els alumnes tenen 
edats superiors als 16, ja han superat tota l’educació obligatòria i s’estan 
preparant per a l’ensenyament universitari.  
 
S’ha optat en aquest cas per la solució proposada pel catedràtic Claudi Alsina7 
perquè s’ha pogut plantejar una activitat que proposa a l’alumne un repte, que 
ha de resoldre a partir de programes informàtics i de coneixements ja estudiats 
amb anterioritat de diferents branques de les matemàtiques (funcions, 
còniques, polinomis...). Partint d’una introducció històrica, es planteja l’activitat  
però no conduïda pel professor, que ha d’actuar més com a observador i 
intervenir només en cas de necessitat, i es basa en l’aplicació de coneixements 
previs per resoldre un problema en context històric. 
                                                
7 Alsina, C. (2008). Vitaminas matemáticas (1a ed.). Barcelona: Ariel. 83-87 
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4.4. Presentació de les activitats plantejades 
 
1r ESO: Trisecció d’angles amb regle i compàs 
 
A partir de l’ús exclusivament de compàs, escaire i cartabó sense graduar, 
realitzar la trisecció dels angles que sí ho permeten. 
 
Objectius: 

- Introduir la història de les matemàtiques com a context d’un problema 
- Familiaritzar els alumnes amb eines de la geometria clàssica 
- Fixar conceptes bàsics: angle recte, bisectriu, triangle isòsceles... 
- Treballar manipulativament 
 

 
3r ESO: La quadratura del cercle sí és possible 
 
A partir de la manipulació d’un cilindre, del programa Geogebra i de càlculs 
algebraics, determinar gràficament el valor de   

� 

 . 
 
Objectius: 

- Treballar la història de les matemàtiques com a context d’un problema 
- Utilitzar eines informàtiques per resoldre problemes geomètrics 
- Practicar la manipulació algebraica 
- Introduir els concepte de demostració i de verificació 
- Reflexionar sobre l’exactitud d’un valor 

 
 
1r BATX: La duplicació d’un cub unitari 
 
Treballar amb una funció de proporcionalitat inversa i amb l’equació d’una 
circumferència per trobar gràficament el valor de  i resoldre així un dels tres 
problemes clàssics grecs sense solució. 
 
Objectius: 

- Treballar la història de les matemàtiques com a context d’un problema 
- Estimular els alumnes amb problemes nous, com a repte a assolir 
- Utilitzar eines informàtiques per representar construccions geomètriques 
- Relacionar arrel (zero) d’un polinomi amb solució de l’equació polinòmica 
- Aplicar conceptes apresos sobre funcions  
- Aplicar conceptes apresos sobre còniques 

 
 
Ara que les activitats han estat presentades, s’han identificat els criteris de 
selecció utilitzats i han estat justificades des dels punts de vista del marc legal i 
del marc teòric, es procedirà a explicar detalladament el desenvolupament de 
les tres propostes didàctiques, en funció de cada un dels aspectes que les 
conformen i que han estat objecte de la gran part d’assignatures d’aquest 
màster. 
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5. Desenvolupament de les propostes didàctiques  
 
Les activitats proposades es recullen en els següents annexes: 

- Annex 1: Activitat 1r ESO. TRISECCIÓ D’ANGLES AMB REGLE I COMPÀS 
- Annex 2: Activitat 3r ESO. LA QUADRATURA DEL CERCLE ÉS POSSIBLE 
- Annex 3: Activitat 1r BATX. LA DUPLICACIÓ D’UN CUB UNITARI 

 
5.1. Components de cada activitat 
 
Com a pauta general, en l’elaboració de cada activitat s’han desenvolupat els 
mateixos apartats. No obstant això, aquesta estructura comuna es flexibilitza 
per a cada context segons ho requereix el tema. 
 
Definició de l’activitat 
 
� Descripció: Es descriu breument l’activitat i es concreta el problema 

clàssic grec que es desenvoluparà. A partir d’aquí, el docent que coneix la 
realitat del seu alumnat podrà decidir si és una activitat adient o no. 

 
� Nivell: Es concreta per a quin curs està pensada l’activitat i quines són les 

tasques bàsiques a realitzar. És possible canviar el curs on plantejar 
l’activitat però el seu desenvolupament ha estat pensat i concretat per als 
cursos indicats. 

 
� Concreció al currículum: Es detallen els continguts previstos al currículum 

que es treballaran durant l’activitat, en cada un dels cinc blocs, i per al curs 
que ha estat definida. 

 
� Objectius: Es descriuen els objectius a assolir, en funció del que estableix  

el currículum de matemàtiques i de les competències bàsiques del DOGC. 
 
� Continguts específics: S’identifiquen els continguts teòrics específics que 

es volen treballar per a l’aprenentatge de l’alumnat, és a dir, allò que es vol 
que aprenguin explícitament des d’un punt de vista de concepte teòric. 

 
� Continguts genèrics: S’identifiquen els continguts que es volen treballar 

de manera implícita i que no es consideren com a concepte teòric 
estrictament matemàtic. 

 
� Coneixements previs: Es detallen els coneixements que els alumnes 

haurien de tenir assimilats prèviament per poder portar a terme l’activitat 
amb èxit. 

 
� Connexions amb altres matèries: La connexió d’aquestes activitats amb 

altres matèries queda molt limitada, pràcticament només connecta amb el 
dibuix tècnic, donat que es tracta de conceptes específicament geomètrics i 
matemàtics. 
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No s’ha establert en quin moment ni de la programació ni en quina unitat 
didàctica està prevista l’activitat perquè hi ha múltiples opcions degut a la 
quantitat de conceptes matemàtics que s’hi treballen i perquè s’han concebut 
com activitats puntuals. 
 
Planificació de l’activitat 
 
� Organització del grup: Es detalla amb quina organització s’ha previst 

l’activitat, encara que és només una proposta perquè és finalment el docent 
qui ha de decidir l’organització de la seva aula. 
 

� Material: Es detalla tant el material que necessitaran els alumnes per poder 
fer l’activitat, com el que necessitarà el professor. En totes tres activitats, 
juntament amb el dossier per al professor, s’ha afegit el full de l’alumne 
amb l’enunciat del problema a resoldre i una presentació en diapositives 
per a la introducció històrica, acompanyada per un text descriptiu dirigit 
fonamentalment a documentar al professorat per poder fer la presentació. 

 
� Duració: Les tres activitats estan pensades per tenir una duració d’una 

sessió d’1 hora. No obstant això, és el docent qui pot decidir la duració que 
cregui més convenient en funció del grup, si necessita més o menys 
atenció a la diversitat, si pot fer l’activitat sencera o no... 

 
Avaluació de l’activitat 
 
Es concreten els criteris a tenir en compte per realitzar una avaluació per 
competències. En tots els casos també es valorarà el treball fet a classe, les 
aportacions i comentaris durant el raonament i la presentació de l’activitat, un 
cop acabada. 
 
Seqüència i metodologia 
 
Es descriu la seqüència de l’activitat i els temps previstos per a cada part. De 
nou és el docent qui ha de decidir finalment aquesta temporització. 
 
Atenció a la diversitat 
 
Es presenten algunes alternatives a l’activitat plantejada per poder atendre 
aquells alumnes que ho necessitin. En concret, l’activitat per a 1r d’E.S.O està 
pensada pràcticament com una activitat per atendre als alumnes amb moltes 
mancances, que no podran avançar en matemàtiques si no assimilen alguns 
conceptes bàsics. L’activitat per a 3r d’E.S.O té un nivell mig, però en ser 
conduïda pel professor no ha de suposar greus problemes per al seguiment 
dels alumnes. En canvi, a l’activitat per a 1r de BATX s’ha plantejat un repte a 
resoldre per alumnes que s’estan formant per anar a la universitat i la dificultat 
pot ser significativa, tenint en compte que no es tracta de reproduir exercicis 
realitzats anteriorment. 
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Cada aula és única, l’alumnat i el professorat també; no es tracta de presentar 
unes activitats molt tancades sinó que es pretén oferir idees i documentar-les, 
donar criteris i instruments per passar d’un context històric a la resolució d’un 
problema amb les eines que tenim avui en dia al nostre abast. 
 
Descripció de l’activitat 
 
� Introducció històrica: Com ja s’ha comentat anteriorment, cada activitat 

inclou un document, per al professor, amb la descripció del context històric i 
una presentació de diapositives per mostrar als alumnes a través de la 
pissarra digital i que es pugui fer la introducció històrica, que motiva el 
plantejament de les activitats. 
 

� Desenvolupament de l’activitat: En cada cas, es detalla el 
desenvolupament previst per a l’activitat, pas a pas, contestant cada una de 
les qüestions plantejades al full de l’alumne, i amb comentaris per ser 
tinguts en compte pel professorat, com a guió de l’activitat. 

 
Es presenta una activitat per a dur-la a terme a classe però es poden apuntar i 
suggerir idees a desenvolupar en relació amb la proposta inicial. El professorat, 
amb el seu criteri propi i pensant en la seva classe, serà qui finalment decidirà i 
dissenyarà les activitats adequades per a la seva aula.  
 
 
5.2. Pautes seguides en el disseny de les activitats 
 
A continuació es procedirà a justificar les pautes que s’han seguit per al disseny 
d’aquestes tres activitats, tenint en compte les aportacions de totes les 
assignatures cursades en aquest màster. A més, aprofitant que cada una de les 
activitats correspon a cada un dels tres cicles de l’educació secundària, 
s’explicaran també les diferències de criteri que s’han considerat per a cada 
cicle i el perquè d’aquestes diferències. 
  
Edat i etapa evolutiva dels alumnes 
 
És evident que cada un dels tres cicles de l’educació secundària correspon a 
edats diferents i s’han de considerar, per tant, aquestes diferències per 
planificar les activitats. Però no només s’ha tingut en compte l’edat, sinó que 
també l’etapa evolutiva. 
 
1r ESO: Edats entre els 12-14 anys 
 
Són alumnes que acaben d’arribar de l’educació primària i es troben amb un 
nou sistema d’ensenyament. Arriben amb diferents nivells de coneixements i 
desenvolupament social, emocional i cognitiu. La component biològica influirà 
menys en el desenvolupament dels alumnes perquè just han començat a entrar 
a l’etapa de l’adolescència. 
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Es planteja una activitat senzilla per establir uns coneixements mínims que han 
de tenir per continuar el seu procés d’aprenentatge. D’aquesta manera, ajudem 
al desenvolupament cognitiu però no afectem negativament als emocional i 
social, ja que no és una activitat que pugui crear diferències entre els alumnes.  
 
Es planteja el treball per parelles per millorar les relacions entre companys i 
s’introdueix la història de les matemàtiques per proposar un problema que no té 
solució i que s’ha trigat més de 2.000 anys en saber-ho, d’aquesta manera es 
pot ajudar a que els alumnes puguin sentir-se identificats i entendre el perquè 
de les seves dificultats davant l’aprenentatge i treballar implícitament el 
desenvolupament emocional de l’alumne, millorant la seva autoestima i el seu 
autoconcepte. 
 
 
3r ESO: Edats entre els 14-16 anys 
 
Aquests alumnes ja han passat el primer cicle i s’enfilen cap el final de 
l’educació obligatòria. Ara sí estan en plena adolescència amb diferències molt 
grans en les seves evolucions biològica i cognitiva. Les característiques socials 
i emocionals, en canvi, haurien de ser més estables, ja que porten un temps a 
l’institut, es coneixen i ja han establert els seus rols. 
 
Es planteja una activitat on, guiats pel docent, han d’aplicar coneixements ja 
apresos, per tal de que trobin sentit a tot allò que estan estudiant. En aquest 
cas el treball és individual per a que cada un d’ells sigui conscient de les seves 
mancances en els temes tractats i es pugui continuar treballant l’autoconcepte. 
 
 
1r BATX: Edats entre els 16-18 anys 
 
Aquests alumnes ja han acabat l’educació obligatòria i estan realitzant uns 
estudis voluntaris que, en principi, els han de portar fins a la universitat. En 
aquest cas no haurien de presentar grans diferències en l’evolució cognitiva ni 
en la biològica; és en les característiques socials i emocionals on s’ha de posar 
l’accent, ja que s’ha de treballar per a que guanyin confiança en les seves 
capacitats. 
 
Es planteja una activitat on el problema a resoldre els ha d’arribar com un repte 
a resoldre, per aplicar coneixements ja apresos i en un context històric que 
donarà cert sentit al que estan fent. En aquest cas el treball és individual per a 
que cada un d’ells sigui conscient de les seves mancances en els temes 
tractats i es pugui continuar treballant l’autoconcepte. 
 
Per a totes les edats es treballa la motivació de l’alumne a través del treball 
d’un context històric, de la presentació mitjançant la pissarra digital, de l’ús 
d’eines informàtiques, del treball manipulatiu... que poden ajudar al docent a 
despertar la curiositat  i afavorir la participació de l’alumnat. A més, les activitats 
tenen prevista una duració de 1 hora però repartida en diferents etapes 
clarament diferenciades, per ajudar a mantenir la capacitat d’atenció.  
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Competències bàsiques  
 
L’ordenació curricular defineix 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. 
 
L’organització de les activitats a l’aula i el funcionament dels centres, les 
activitats docents, les formes de relació i de comunicació que s’estableixen 
entre la comunitat educativa i la relació amb l’entorn, contribuiran a la 
consolidació de les competències bàsiques. Les activitats complementàries i 
extraescolars poden afavorir, també, la consecució de les competències 
bàsiques. 
 
És des d’aquest punt de vista que s’han plantejat aquestes tres activitats 
docents, a partir dels continguts que estableix el currículum per a cada un dels 
cursos i tractant de treballar el major nombre de competències bàsiques, tal i 
com es detalla en el quadre següent, amb un petit comentari per situar en quin 
moment es treballa: 
 

 1r ESO 3r ESO 1r BATX 
Comunicativa lingüística i audiovisual Durant la realització de tota l’activitat 
Artística i cultural Context històric 
Tractament de la informació i digital Pissarra digital Piss. digital i TIC Piss. digital i TIC 
Matemàtica Es detallarà a continuació (*) 
Aprendre a aprendre Establir conceptes Consolidació Nou repte 
Autonomia i inicitaiva personal Presentació de la feina realitzada 
Coneixement i interacció amb el món físic Context històric de l’evolució de la humanitat 
Social i ciutadana Treball parelles Treball individual Treball individual 
 

Figura 1. Competències bàsiques treballades a cada una de les activitats proposades 
 
En particular, la (*) competència matemàtica implica l’habilitat per comprendre, 
utilitzar i relacionar els números, les seves operacions bàsiques, els símbols i 
les formes d’expressió i raonament matemàtic, tant per produir i interpretar 
distints tipus d’informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes 
quantitatius i espacials de la realitat, i per entendre i resoldre problemes i 
situacions relacionats amb la vida quotidiana i el coneixement científic i el món 
laboral i social.  
 
També implica una disposició favorable i de progressiva seguretat i confiança 
vers la informació i les situacions (problemes; incògnites, etc.) que contenen 
elements i suports matemàtics, així com en la seva utilització quan la situació 
ho aconsella, basades en el respecte i el gust per la certesa i en la recerca per 
mitjà del raonament. 
 
L’assoliment s’aconsegueix en la mesura que els coneixements, les habilitats i 
actituds matemàtics s’apliquen de manera espontània a una amplia varietat de 
situacions, provinents d’altres camps de coneixement i de la vida quotidiana, el 
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que augmenta la possibilitat real de seguir aprenent al llarg de la vida, tant en 
l’àmbit acadèmic com fora, i afavoreix la participació efectiva en la vida social. 
 
Encara que la competència matemàtica té un caràcter transversal a totes les 
matèries, és l’assignatura de matemàtiques la que se n’ocupa especialment. És 
per això que es detallarà en el quadre següent en quina mesura està previst  
treballar aquesta competència durant les activitats plantejades: 
 

 1r ESO 3r ESO 1r BATX 
Pensar matemàticament Durant la realització de tota l’activitat 
Raonar matemàticament Poc Bastant Molt 
Plantejar-se i resoldre problemes Sí Sí Sí 
Obtenir, interpretar i generar informació Poc Bastant  Molt 
Utilitzar tècniques matàtiques Poc Molt Molt 
Interpretar i representar  Bastant Molt Molt 
Comunicar el treball i els descobriments Sí Sí Sí 
 

Figura 2. Competència matemàtica treballada a cada una de les activitats proposades 
 
Avaluació 
 
L’ordenació curricular estableix que els criteris d’avaluació són un referent 
fonamental per determinar el grau d’assoliment de les competències bàsiques i 
dels objectius. Serà el professorat qui avaluarà tant els aprenentatges de 
l’alumne, com els processos d’ensenyament emprats i la pràctica docent. 
 
En cada una d’aquestes activitats docents s’han especificat els criteris 
d’avaluació en funció del que estableix el currículum per a cada curs 
corresponent, tal i com es detalla en els quadres següents: 
 

 1r ESO 
Resoldre problemes contextualitzats  
Expressar raonaments valorant el llenguatge matemàtic  
Analitzar i avaluar el pensament dels altres  
Expressar per escrit raonaments i contrastar-los  
Reconèixer elements en context no matemàtics  
Utilitzar nombres, percentatges i operacions  
Organitzar i interpretar informacions  
Reconèixer, descriure i representar figures espacials  
Estimar, mesurar i resoldre problemes en context real  
Fer prediccions a partir d’informació prèvia  
 

Figura 3. Criteris d’avaluació previstos a l’activitat per a 1r d’E.S.O. 
 

 3r ESO 
Resoldre problemes contextualitzats  
Expressar raonaments valorant el llenguatge matemàtic  
Analitzar i avaluar el pensament dels altres  
Expressar per escrit raonaments i contrastar-los  
Reconèixer models lineals o de proporcionalitat geomètrica  
Utilitzar nombres racionals  
Utilitzar models lineals   
Reconèixer moviments en el pla  
Utilitzar la proporcionalitat geomètrica i la semblança  
Elaborar i interpretar informacions estadístiques  
Fer prediccions sobre les possibilitats d’un esdeveniment  
 
 

Figura 4. Criteris d’avaluació previstos a l’activitat per a 3r d’E.S.O. 
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 1r BATX 
Distingir els nombres reals de les seves aproximacions  
Descomposició de polinomis i resolució d’eq polinòmiques  
Operar exponencials i logaritmes  
Resoldre triangles rectangles. Trigonometria  
Llenguatge vectorial bidimensional  
Concepte de lloc geomètric. Còniques  
Concepte de funció, expressió algebraica i operacions  
Tipus de funcions i les seves propietat  
Variació d’una funció. Derivada  
Probabilitat. Conceptes elementals de combinatòria  
Coeficient de correlació i la recta de regressió  
Ús de calculadora i ordinador   
 

Figura 5. Criteris d’avaluació previstos a l’activitat per a 1r BATX 
 

Contextualització  
 
El context en què es situen aquestes tres activitats és clarament històric, ja que 
el punt de partida per enunciar el problema a resoldre és una situació històrica 
plantejada fa més de 2.000 anys. Aquest context està justificat pel fet que en 
els currículums actuals s’inclou la història de les matemàtiques com a recurs 
per planificar les activitats. Treballant aquest recurs es pot aconseguir : 
 

- Establir connexions entre les diferents àrees del currículum 
- També entre les diferents parts de les matemàtiques 
- Estimular l’interés i l’actitud positiva davant el treball a desenvolupar 
- L’alumne pugui identificar la naturalesa humana de les matemàtiques 
- S’entenguin millor els conceptes i els problemes perquè dóna a conèixer 

el context i les circumstàncies que els van originar, així com les 
condicions del seu desenvolupament 

 
El currículum no només contempla la història com un possible contingut sinó 
que també suggereix una sèrie d’aproximacions històriques per a cada curs de 
l’E.S.O. relacionades amb els continguts matemàtics del curs. En particular, per 
al cursos que ens ocupen, el currículum proposa dos contextos històrics que 
estan íntimament relacionats amb les activitats que es plantegen: 
 

- 1r ESO: La geometria a les antigues civilitzacions  La trisecció de l’angle 
- 3r ESO: Relació entre la geometria i l’àlgebra  La quadratura del cercle 

 
Els continguts històrics que s’expliquen són diferents per a cada curs, en funció 
dels coneixements i de les capacitats dels alumnes. Els resums de diapositives 
inclosos en cada activitat estan elaborats tenint en compte aquests aspectes. 
Així, a 1r ESO només es fa una petita introducció a la geometria de les 
antigues civilitzacions i es presenta al considerat pare de la geometria, Euclides 
i la seva obra Els Elements.  A 3r ESO s’avança una miqueta més i s’explica 
qui va plantejar el problema de quadrar un cercle i qui va demostrar que no 
tenia solució amb regle i compàs a través de la transcendència del nombre   

� 

  
explicat a través dels polinomis. A 1r BATX s’aprofita per explicar la llegenda 
que planteja la duplicació del cub i l’origen de les còniques. 
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Atenció a la diversitat 
 
En la planificació i el disseny dels processos d’ensenyament i d’aprenentatge a 
l’aula s’ha de conèixer i potenciar l’atenció a les característiques i necessitats  
de l’alumnat i s’ha d’identificar i planificar la resolució de situacions educatives 
que afectin a la diversitat d’alumnes. 
 
En les activitats que es proposen, s’inclou un apartat específic on proporcionar 
recursos que facin front a les necessitats educatives que es puguin presentar a 
l’aula. Evidentment, només es poden realitzar propostes genèriques perquè es 
desconeixen les característiques concretes de l’alumnat. Aquests recursos han 
tingut en compte les següents necessitats educatives: 
 
  

 1r ESO 3r ESO 1r BATX 
Variables personals de l’alumnat N/A, es desconeixen els alumnes 
Alumnes amb menys recursos  No Sí Sí 
Alumnes amb dificultats d’aprenentatge Sí Sí Sí 
Alumnes amb capacitat d’estudi Sí Sí Sí 
Alumnes nouvinguts Sí No No 
Educació inclusiva Sí Sí Sí 
 

Figura 6. Necessitats educatives considerades per realitzar propostes d’atenció a la diversitat  
 
 
L’activitat a 1r d’E.S.O. està pensada pràcticament com una activitat per 
atendre als alumnes amb moltes mancances i nouvinguts, que no podran 
avançar en matemàtiques si no assoleixen alguns conceptes bàsics. És per 
això que els recursos alternatius que es proposen a l’activitat estan pensats per 
a alumnes amb una alta capacitat; com fer servir un software per dibuixar enlloc 
del material manipulatiu i paper, i presentar solucions per trisecar angles que 
no siguin immediats com els que es treballen a l’activitat 
 
L’activitat per a 3r d’E.S.O. té un nivell mig, però en ser conduïda pel professor 
no ha de suposar greus problemes per al seguiment dels alumnes. No obstant 
això, es proposen recursos més senzills per a alumnes amb dificultats i 
activitats addicionals per als que tinguin més curiositat, com buscar la 
justificació de la irresolubilitat de la quadratura del cercle.  
 
L’activitat per a 1r de BATX s’ha plantejat com un repte a resoldre per alumnes 
que s’estan formant per anar a la universitat i la dificultat pot ser significativa. 
Es plantegen recursos alternatius com fer servir la calculadora Wiris per evitar 
càlculs i no aturar l’activitat si no els saben fer o incrementar la participació del 
docent, que en principi havia de mantenir una posició més de seguiment que no 
de conductor. Per als alumnes amb més curiositat es proposa buscar la 
justificació de la irresolubilitat de la duplicació del cub. 
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Gestió de l’aula 
 
Aquestes activitats no formen part de cap unitat didàctica ni de cap 
programació anual, sinó que es presenten com activitats puntuals per portar a 
l’aula, si encaixen en la planificació del professor, amb un caràcter excepcional. 
Aquesta característica d’excepcionalitat juntament amb els aspectes que es 
detallen a continuació poden ajudar a captar l’atenció de l’alumne, motivar-lo, 
aconseguir un millor comportament a classe i una major participació, més 
cohesió del grup... en definitiva, treballar per tenir una bona gestió de l’aula: 
 

a) La presentació del context històric amb diapositives amb pissarra digital o projector  
b) El plantejament d’un problema històric i la seva evolució  
c) El treball manipulatiu combinat amb les eines informàtiques 
d) Raonaments i conclusions comentades en grup-classe i fomentant la participació 
e) El treball per parelles (1r ESO) i la combinació del treball individual amb el treball en grup 
f) El plantejament d’un repte (1r BATX) 
g) Combinació del treball escrit amb explicacions orals del professor  
h) Realització d’activitats curtes, per mantenir la capacitat d’atenció  

 
Innovació i investigació educativa 
 
Com ja s’ha exposat anteriorment, un del objectius principals (apartat 2.3) 
d’aquest treball és l’aportació de recursos per a la innovació educativa. Per 
justificar l’assoliment d’aquest objectiu, a continuació es detallaran tots aquells 
aspectes de les activitats proposades que col·laboren en la consecució 
d’aquest objectiu. 

 1r ESO 3r ESO 1r BATX 
Consolidació de les competències bàsiques Sí Sí Sí 
Resolució de problemes contextualitzats Sí Sí Sí 
Utilització de pissarra digitial Sí Sí Sí 
Ús d’eines informàtiques No Sí Sí 
Avaluació sumativa per competències Sí Sí Sí 
Representació gràfica amb Geogebra No Sí Sí 
Atenció a la diversitat Sí Sí Sí 
Treball de continguts transversals No Sí Sí 
Ús de la història com a recurs d’aprenentatge Sí Sí Sí 
 

Figura 7. Innovacions treballades en les activitats presentades 
 

Altres aspectes que s’han tingut en compte, des del punt de vista de la 
concepció constructivista del procés d’ensenyament-aprenentatge són: 
 

- Significativitat lògica dels continguts: Amb la planificació d’una 
introducció històrica i el propi enunciat de l’activitat, que és clar i concís. 
 

- Significativitat psicològica: Mitjançant la lectura i la presentació de 
l’activitat de forma global per al grup-classe, per a que tots els alumnes 
puguin entendre el que se’ls està demanant. 

 
- Aprenentatge significatiu: Els continguts de cada activitat és recolzen en 

coneixements previs i en continguts matemàtics de diferents àrees per 
poder, així, avançar en el aprenentatge i interrelacionar transversalment 
les diferents àrees de coneixement. 
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6. Conclusions  
 

Actualment a Catalunya, l’ordenació curricular vigent integra el concepte de 
competència bàsica per establir com han de desenvolupar-se l’acció educativa i 
el procés d’ensenyament-aprenentatge; el que comporta la necessitat 
d’actualitzar els continguts i els recursos que s’estan emprant diàriament a les 
aules. 
 
Els continguts que sustenten la idea de competència tenen diverses vessants. 
Són continguts conceptuals, però també procedimentals i actitudinals. A més, 
han de poder ser activats per fer front a situacions diverses i per poder actuar-
hi de forma eficaç. Els professors de secundària han de planificar la tasca 
docent en funció d’aquests continguts. 
 
L’equip docent ha de tenir com a referent bàsic de l’acció educativa l’adquisició 
de les competències per part de l’alumnat. Competències bàsiques que es 
defineixen al currículum de dos tipus: les transversals i les específiques. Totes 
elles haurien d’estar presents en els recursos que els docents hagin de portar a 
l’aula. 
 
L’autonomia curricular que es preveu en l’actual currículum implica que sigui 
també l’equip docent el responsable d’adaptar-lo a les característiques dels 
alumnes, del centre i de l’entorn social, per assolir els millors resultats en 
l’adquisició de les competències. 
 
Així, pel que fa al desenvolupament curricular, els docents han de treballar 
recursos que estiguin definits i planificats en funció d’una sèrie de pautes com 
són: la concreció dels criteris metodològics, organitzatius i d’avaluació, la 
duració de cada activitat, la contextualització per reforçar els aprenentatges, les 
mesures adequades d’atenció a la diversitat i a la bona gestió de l’aula... En 
definitiva, la planificació prèvia dels recursos i la màxima concreció possible en 
la definició seran condicions necessàries, encara que tristament no suficients, 
per a l’èxit de l’acció educativa. 
 
Una de les competències bàsiques és la competència matemàtica, que està 
inclosa en el subgrup de les competències transversals metodològiques. 
Encara que té un caràcter transversal, és l’assignatura de matemàtiques la que 
se n’ocupa especialment i, per tant, són els professors de matemàtiques els 
que han de poder tenir al seu abast el major nombre possible de recursos per 
treballar especialment aquesta competència, entre d’altres. 
 
Fora bo, per tant, que els professors de matemàtiques treballessin en la creació 
de nous recursos adaptats als tipus de continguts i als plantejaments definits al 
currículum; tal i com actualment promou el CREAMAT amb el projecte ARC. 
L’aportació de nous recursos d’aquest tipus és un dels objectius del present 
treball. 
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Entre d’altres tipus de continguts més teòrics i conceptuals (nombres, mesures, 
símbols, elements geomètrics, etc.), el currículum de l’assignatura de 
matemàtiques considera la història de les matemàtiques com un contingut més. 
I no només contempla la història com un contingut, sinó que a més suggereix 
aproximacions de caràcter històric a determinats continguts teòrics matemàtics  
amb les que es pretén mostrar el desenvolupament històric de les 
matemàtiques com a ciència en evolució i evidenciar contextos on els 
continguts adquiriren significat. 
 
En les consideracions que es fan a l’ordenació curricular s’inclou que els 
continguts s’han de treballar en contextos significatius i rics, com les situacions 
quotidianes, les culturalment significatives, les temàtiques principals de 
diverses disciplines, els jocs i, en particular, la història de les matemàtiques. No 
és suficient la resolució de problemes en sí mateixa sinó que els problemes han 
d’estar significativament contextualitzats. A més, s’ha de poder tenir 
l’oportunitat de posar en acció en la resolució de problemes nous culturalment 
rellevants (plantejats a manera de repte) el coneixement adquirit prèviament, . 
 
La història de les matemàtiques és, per tant, un contingut més a tenir present 
en l’elaboració de recursos per dur a terme en les classes de matemàtiques. 
Aquests recursos podrien situar-se fora de l’àmbit específic de la disciplina 
matemàtica, per buscar connexions i vincles amb altres contextos disciplinaris, 
per millorar la imatge que tenen els estudiants de les matemàtiques, per 
ressaltar la font del context sociocultural, etc. 
 
De la història de les matemàtiques se’n pot fer un ús explícit amb la  introducció 
de la història a classe (a través de l’estudi de textos antics o a través de la 
realització d’activitats tal i com es resolien en diferents moments de la història, 
és a dir, resoldre problemes “a la manera de...”); però té també un doble ús 
implícit, com a mètode d’anàlisi del desenvolupament de l’alumnat, per una 
banda, i com a font d’inspiració per al disseny d’activitats, per decidir 
seqüències i maneres d’introduir els conceptes, per una altra. 
 
En aquest darrer cas, la utilització de la història de les matemàtiques per 
dissenyar activitats té múltiples opcions: poden servir com a introducció d’un 
tema o d’un concepte nou, poden situar un concepte matemàric en el temps, 
poden donar explicació de la necessitat d’un concepte, poden contribuir a fer 
l’aprenentatge més significatiu, poden ajudar a finalitzar una seqüència 
d’activitats, poden també servir per aprofundir en un tema concret, etc. 
 
Després d’elaborar les activitats que es proposen en aquest treball a partir d’un 
context històric s’ha identificat una altra característica de la utilització de la 
història de les matemàtiques com a contingut: la capacitat per interrelacionar 
transversalment les diferents àrees de les matemàtiques, a partir de l’aplicació 
de coneixements adquirits per resoldre un problema. Aquest característica es 
dóna en les activitats per a 3r d’E.S.O. i per a 1r BATX.   
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Com a resum, es pot concloure que el nou enfocament de l’ordenació curricular 
fa necessària l’aportació de nous recursos, l’elaboració d’activitats, la 
programació d’unitats didàctiques, el plantejament de nous problemes... que 
estiguin dissenyats des d’un punt de vista competencial i, en particular, es pot 
fer a través d’un context històric per aprofitar totes les aportacions que se’n 
poden extreure.  
 
Resta, per tant, molta feina a realitzar per part dels membres de la comunitat 
educativa, per poder augmentar la quantitat de recursos disponibles amb un 
bon disseny competencial per presentar a l’aula i que estiguin desenvolupats 
segons requereix l’aplicació del currículum vigent actualment, ja siguin 
contextualitzats en la història de les matemàtiques com en d’altres contextos 
significatius. Aquí s’ha volgut posar un petit grau de sorra... la muntanya s’ha 
de fer més gran. Ànims i bona feina. 
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ACTIVITAT 1r E.S.O. 
 

 
 

 
 

TRISECCIÓ D’ANGLES AMB REGLE I COMPÀS 
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1. Definició de l’activitat. 
 
DESCRIPCIÓ: A partir de la manipulació d’eines bàsiques de la geometria 
(escaire, cartabó i compàs) treballar conceptes bàsics de la geometria com 
l’angle, la bisectriu, l’angle recte, el triangle rectangle, l’escalè, d’isòsceles..., 
proposat a partir d’un dels tres problemes clàssics grecs sense solució: LA 
TRISECCIÓ DE L’ANGLE. 
 
NIVELL: Activitat per realitzar a PRIMER curs de l’E.S.O., per practicar la 
manipulació d’eines i conceptes bàsics geomètrics. Diferenciar entre cas 
general i cas concret. Tot plegat contextualitzat en un problema clàssic de la 
història de les Matemàtiques. 
 
CONCRECIÓ AL CURRÍCULUM: Es treballaran els següents continguts 
previstos als diferents blocs del currículum de 1r curs de l’E.S.O.: 
 

 Numeració i càlcul 
- Utilització de fraccions, decimals i percentatges per resoldre problemes en diferents 

contextos.  
 

 Espai i forma   
- Analitzar les característiques i propietats de figures geomètriques de dues 

dimensions i desenvolupar raonaments sobre relacions geomètriques  
- Descripció de figures geomètriques de dues a partir de l’observació d’objectes de la 

realitat.  
- Exploració de figures geomètriques i anàlisi de les seves característiques mitjançant 

geoplans, papers pautats (punts, línies), programes informàtics dinàmics, etc. 
Aplicar transformacions i utilitzar la simetria pe analitzar situacions matemàtiques  

- Utilitzar la visualització, el raonament matemàtic i la modelització geomètrica per 
resoldre problemes. 

- Dibuix d’objectes geomètrics a partir de dades (longituds i angles) mitjançant 
instruments de dibuix (regle, escaire, compàs i transportador).  

- Utilització de models geomètrics per a la resolució de problemes recreatius i per a la 
determinació d’estratègies de resolució de jocs d’estratègia de tipus geomètric.  

 

 Mesura 
- Comprendre els atributs mesurables dels objectes i de les unitats, sistemes i 

processos de mesura. 
- Aplicació d’instruments adequats en les mesures d’objectes.  

 
OBJECTIUS: Desenvolupar en l’alumnat actituds positives envers el 
coneixement matemàtic a partir d’un context històric, culturalment significatiu, i 
d’un punt de partida manipulatiu. Treball manipulatiu amb regle i compàs (regle, 
escaire, cartabó, compàs i transportador). Consolidació del pensament 
matemàtic propi i comunicació amb coherència. Raonament i anàlisi dels 
resultats de la feina feta. Treball individual i comportament a classe. 
 



Treball Final de Màster                 La irresolubilitat dels problemes clàssics grecs     

 

UPF-UOC 
30 

 

CONTINGUTS ESPECÍFICS: Utilització de propietats geomètriques per 
resoldre problemes. Trisecció d’angles, mesura d’angles i representació gràfica. 
 
Aquesta activitat està adreçada a que els alumnes es familiaritzin amb la 
utilització de les regles i el compàs i amb el dibuix d’angles; així com que 
relacionin les matemàtiques amb la seva història. 
 
CONTINGUTS GENÈRICS: Raonament, manipulació d’eines, associacions, 
mètode, responsabilitat amb el materials.  
 
CONEIXEMENTS PREVIS: Definició d’angle i bisectriu i la seva representació 
gràfica. Tipus de triangles. 
 
CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES: Aquesta activitat connecta 
bàsicament amb el dibuix tècnic i té lligams amb història.  
 
 
2. Planificació 
 
ORGANITZACIÓ DEL GRUP: Explicacions i raonament per al grup-classe i 
posteriorment treball manipulatiu per parelles. 
 
MATERIAL PER AL TREBALL MANIPULATIU: Cada parella d’alumnes haurà 
de disposar de: 
 

- Un regle graduat, una escaire i un cartabó 
- Un transportador d’angles i un compàs 
- Paper blanc (no llibretes) 

 
 
MATERIAL PER AL TREBALL DE RAONAMENT: Per a la totalitat del grup-
classe el professor prepararà el següent material:  
 

- Diapositives per a les explicacions sobre la 
història dels problemes clàssics grecs sense 
solució. 

- Compàs, escaire i cartabó per treballar a la 
pissarra. 

- Full de l’alumne amb la descripció de l’activitat. 

 
DURACIÓ:  Una sessió de 1 hora.  
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3. Avaluació 
 
AVALUACIÓ: Expressar verbalment raonaments i informacions que incorporin 
elements matemàtics, valorant la utilitat del llenguatge matemàtic. Analitzar i 
avaluar les estratègies i el pensament matemàtic dels altres, a través del treball 
per parelles i en la posada en comú amb tota la classe. Utilitzar nombres 
enters, fraccions, decimals i percentatges. Aplicar el coneixement geomètric per 
descriure el món físic. Estimar, mesurar i resoldre problemes de longituds, i 
amplituds. Valoració del treball a classe, les aportacions i comentaris durant el 
raonament i de la presentació de l’activitat acabada. 
 
4. Actuació docent 
 
SEQÜENCIA I METODOLOGIA: A continuació es descriu la seqüència de 
l’activitat: 
 
1. Introducció històrica sobre els problemes clàssics grecs (15 min). 

2. Definició de bisecció (bisectriu) i trisecció (15 min). 

3. Identificació dels angles coneguts de l’escaire i el cartabó (10 min). 

4. Treball manipulatiu per trisecar els angles que es poden trisecar (20 min). 

 
 
5. Atenció a la diversitat 
 
Aquesta activitat, en si mateixa, es considera com una opció per atendre 
alumnes amb greus mancances en conceptes bàsics geomètrics, que no 
podran avançar en matemàtiques sense consolidar-los prèviament. 
 
No obstant això, també pot ser adaptada per a alumnes amb altres necessitats: 
 

- Aquesta activitat també es pot treballar amb el programa Geogebra o 
amb el software R.a.C. (alternativa al Geogebra específic per a dibuixos 
amb regle i compàs) http://zirkel.sourceforge.net/. 
 

- Per als alumnes amb més capacitat es podria explicar breument la corba 
d’Hípies1 o l’invent de la destral1 índia. 

 
- Una altra opció pot ser treballar el procés d’Arquímedes8, que necessita 

només un regle, un compàs, una transparència i un rotulador. 
                                                
8 Alsina, C. (2008). Vitaminas matemáticas (1a ed.). Barcelona: Ariel. 86-8 
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6. Descripció de l’activitat 
 
INTRODUCCIÓ HISTÒRICA (15min/15min) 
 
L’activitat inclou, en un document adjunt a continuació, una sèrie de 
diapositives on es recull una petita introducció sobre la història dels problemes 
clàssics grecs sense solució. Aquesta introducció està adaptada per als 
alumnes d’edats compreses entre 12-14 anys i per a un nivell de coneixements 
de 1r curs de l’E.S.O. 
 
DEFINICIONS PRÈVIES (15min/30min) 
 
Abans de facilitar el document de l’activitat als alumnes, el professor ha de 
comprovar que els alumnes tenen els coneixements previs necessaris per 
portar-la a terme. En tot cas, és ara el moment de refrescar aquests conceptes 
geomètrics bàsics: angle, angle recte, tipus de triangles, bisectriu... i, finalment, 
definir què és la trisecció d’un angle. S’ha de tenir present que la trisecció és 
una “excusa històrica” per poder treballar conceptes que es desenvoluparan 
més endavant en el Teorema de Pitàgores, el càlcul d’àrees i volums, etc. 
 
El repàs i definició d’aquests conceptes s’ha de realitzar mitjançant l’escaire, el 
cartabó i el compàs de pissarra per a que els alumnes traslladin aquestes 
construccions al seu paper amb les mateixes eines geomètriques. 
 
IDENTIFICACIÓ DELS ANGLES (10min/40min) 
 
Un cop fetes la introducció històrica i la definició de conceptes teòrics es pot 
procedir al repartiment del document de l’activitat per als alumnes i dedicar uns 
minuts a llegir el problema plantejat per poder ajudar al seu enteniment, a 
través, sobretot, de la manipulació dels regles identificant els seus angles.  
 
TREBALL MANIPULATIU (20min/60min) 
 
Els alumnes no haurien de tenir problemes per determinar els angles a trisecar: 
 

- Angle de 90º, a partir de l’angle de 30º del cartabó 
- Angle de 45º, mitjançant la bisectriu de 30º (45º- 30º, o 60º-45º) 
- Angle de 180º, a partir de l’angle de 60º del cartabó 
- Angle de 135º, a partir de l’angle de 45º de l’escaire 
- Intentar l’angle de 75º, que no es pot amb els regles. 

 
Aprofitar l’ocasió per raonar sobre la diferència entre un cas general i un cas 
particular, comprovant angles que no es poden trisecar, com el de 60º o 75º. 
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DOCUMENT DE L’ALUMNE 
 

LA TRISECCIÓ DE L’ANGLE 
A partir de l’escaire i cartabó identifiqueu angles que es puguin trisecar: 
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INTRODUCCIÓ HISTÒRICA 
 
Des dels seus orígens l’home ha intentat representar el món i es considera  que 
aquestes representacions són l’origen de la geometria. L’home primitiu, en 
intentar representar el medi on vivia, reflectia en forma de figures 
esquemàtiques la realitat que observava, és a dir, les pintures rupestres poden 
ser considerades l’origen de la geometria. 
   
La geometria per als egipcis, babilonis i altres pobles antics orientals, com els 
indis o els xinesos, consistia en un conjunt de regles i coneixements pràctics 
obtinguts experimentalment, però no era una ciència estructurada. No va ser 
fins el segle VII a.C, quan es va introduir la geometria a Grècia des d’Egipte. 
 
La geometria grega parteix dels coneixements pràctics de les civilitzacions 
anteriors i fa un pas cap a l’abstracció. Així, van arribar a les formes 
geomètriques perfectes a través de l’observació de la naturalesa. Euclides és el 
màxim representant, considerat el pare de la geometria. En la seva obra Els 
Elements agrupa tot el coneixement i formalitza la geometria com una ciència 
deductiva. Aleshores necessiten crear instruments per poder representar les 
figures que s’imaginaven i van crear, entre d’altres, el regle i el compàs.  
  
Els grecs no podien fer càlculs aritmètics, perquè el seu sistema de numeració 
només representava els nombres naturals, no tenia el zero, els negatius, ni els 
decimals. Es van basar en el regle i el compàs per fer totes les construccions. 
Un regle sense marques perquè, si no tenien aritmètica, no els hi servia de res. 
Els grecs solucionaven els problemes gràficament, fent construccions amb 
regle i compàs, com a substitució de l’aritmètica.   
 
Durant la segona meitat del segle V a.C. es va produir un gran 
desenvolupament de la geometria, els pensadors grecs es dediquen a l’estudi 
de qüestions purament teòriques i no tan pràctiques com fins el moment. És en 
aquest període quan es plantegen els tres problemes clàssics:  La quadratura 
del cercle, la duplicació del cub i la trisecció d’un angle. Donat un angle 
arbitrari, consisteix en construir amb regle i compàs un angle que tingui un terç 
de l’obertura de l’angle donat.  
 
D’aquest problema no se’n coneix l’origen, només se sap que també data de 
l’antiga Grècia. Més de 2.200 anys després es va demostrar que aquest 
problema és irresoluble utilitzant només regle i compàs. Tot i això, l’estudi 
d’aquest problema, entre d’altres, ha contribuït de forma molt important al llarg 
de la història al desenvolupament de les matemàtiques gràcies als esforços fets 
per resoldre’ls. La impossibilitat trisecar un angle va ser demostrada per Pierre 
Wantzel (1814-1848) l’any 1837 
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DIAPOSITIVES 
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ACTIVITAT 3r E.S.O. 
 

 
 

 
 

LA QUADRATURA DEL CERCLE ÉS POSSIBLE 
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1. Definició de l’activitat 
 
DESCRIPCIÓ: A partir d’una construcció geomètrica, demostrar a través dels 
càlculs algebraics que s’ha identificat el valor  

� 

  i s’ha pogut resoldre un dels 
tres problemes clàssics grecs sense solució: LA QUADRATURA DEL CERCLE. 
 
NIVELL: Activitat per realitzar a TERCER curs de l’E.S.O., per practicar la 
manipulació algebraica, introduir el concepte de demostració, discutir l’exactitud 
d’un càlcul, tot plegat contextualitzat en un problema clàssic de la història de 
les Matemàtiques. 
 
CONCRECIÓ AL CURRÍCULUM: Es treballaran els següents continguts 
previstos als diferents blocs del currículum de 3r curs de l’E.S.O.: 
 

 Numeració i càlcul 
- Comprendre els nombres i les diferents formes de representació 
- Calcular amb fluïdesa i fer estimacions raonables 
 

 Canvi i relacions 
- Utilització de les TIC en la generació de gràfics i en l'expressió simbòlica de les funcions. 
- Representar i analitzar situacions i estructures matemàtiques utilitzant símbols algebraics 
- Resolució d'equacions de 1r i 2n grau i sistemes d'equacions lineals amb fluïdesa. 

Interpretació gràfica. 
- Utilització de les TIC com a suport en la resolució d'equacions i sistemes d'equacions i anàlisi 

del significat i la raonabilitat dels resultats. 
- Utilització de l'àlgebra simbòlica en la representació de situacions i en la resolució de 

problemes, particularment els que presenten relacions lineals. 
- Elaboració de conclusions raonables d'una situació, un cop modelitzada, particularment en 

situacions lineals. 
 

 Espai i forma 
- Analitzar les característiques i propietats de figures geomètriques de dues i tres dimensions i 

desenvolupar raonaments sobre relacions geomètriques 
- Localitzar i descriure relacions espacials mitjançant coordenades geomètriques i altres 

sistemes de representació 
- Ús de coordenades cartesianes per analitzar situacions geomètriques. 
- Utilitzar la visualització, el raonament matemàtic i la modelització geomètrica per a resoldre 

problemes 
- Utilització de conceptes i propietats geomètrics per resoldre problemes d'altres disciplines, 

com per exemple el dibuix i les ciències de la naturalesa. 
 

 Mesura 
- Comprendre els atributs mesurables dels objectes, i les unitats, sistemes i processos de 

mesura 
- Presa de decisió sobre unitats i escales apropiats en la resolució de problemes que impliquin 

mesures. 
- Utilització del nombres decimals per expressar una mesura i relació entre el nombre de 

decimals i el grau de precisió de la mesura. 
- Aplicar tècniques, instruments i fórmules apropiats per a obtenir mesures i fer estimacions 

raonables 
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OBJECTIUS: Seguir un procés de pensament i aplicar alguns algoritmes de 
càlcul, per identificar la validesa dels raonaments i valorar el grau de certesa 
associat als resultats derivats dels raonaments vàlids. Intregrar l’ús de les TIC i 
dels mitjans tecnològics. Desenvolupar en l’alumnat actituds positives envers el 
coneixement matemàtic a partir d’un context històric, culturalment significatiu, i 
d’un punt de partida manipulatiu. Treball manipulatiu. Raonament previ i anàlisi 
dels resultats. Consolidació del pensament matemàtic propi i comunicació amb 
coherència.  
 
CONTINGUTS ESPECÍFICS: Manipulació algebraica per demostrar una tesis 
prèvia. Representació gràfica mitjançant programes informàtics. 
 
Aquesta activitat està adreçada a que els alumnes puguin arribar a la resolució 
d’un problema desconegut, guiats pel professors, però partint d’un raonament i 
arribant a la seva demostració, així com que relacionin les Matemàtiques amb 
la seva història. 
 
CONTINGUTS GENÈRICS: Raonament, conjectures, associacions, mètode, 
anàlisi de resultats, responsabilitat amb el materials.  
 
CONEIXEMENTS PREVIS: Definició i característiques del cercle i del quadrat, 
mediatriu, Teorema de Pitàgores, nombre   

� 

 , representació gràfica. Resolució 
d’equacions de segon grau. 
 
CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES: Aquesta activitat connecta 
bàsicament amb el dibuix tècnic i té lligams amb història.  
 
 
2. Planificació 
 
ORGANITZACIÓ DEL GRUP: Explicacions i raonament per al grup-classe i 
posteriorment treball manipulatiu individual i resolució escrita del problema, així 
com l’ús d’eines informàtiques. 
 
MATERIAL: Cada alumne tindrà un cilindre, un regle graduat i d’un ordinador.  
 
MATERIAL PER AL TREBALL DE RAONAMENT: Per a la totalitat del grup-
classe el professor prepararà el següent material:  
 

- Diapositives per a les explicacions sobre la història dels problemes 
clàssics grecs sense solució. 

- Pissarra digital i ordinador. 

- Full de l’alumne amb la descripció de l’activitat. 
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DURACIÓ:  Una sessió de 1 hora.  
 
3. Avaluació 
 
AVALUACIÓ: Resoldre problemes utilitzant símbols i mètodes algebraics i 
avaluar altres mètodes de resolució possibles, per exemple, la representació 
geomètrica. Expressar verbalment amb precisió, raonaments, relacions 
quantitatives i informacions que incorporin elements matemàtics, valorant la 
utilitat i simplicitat del llenguatge matemàtic i la seva evolució al llarg de la 
història. Analitzar i avaluar les estratègies i el pensament matemàtic dels altres, 
a través de la posada en comú amb tota la classe.  Comunicació del 
pensament matemàtic propi i contrastar-lo amb els dels companys. 
 
4. Actuació docent 
 
SEQÜENCIA I METODOLOGIA: A continuació es descriu la seqüència de 
l’activitat: 
 
5. Introducció històrica sobre els problemes clàssics grecs (10 min). 

6. Plantejament del problema a través del document de l’activitat per a 
l’alumne (5 min). 

7. Treball manipulatiu per poder resoldre el problema (5 min). 

8. Treball individual per realitzar l’activitat (30 min). 

9. Posada en comú dels resultats (10 min). 

 
 
5. Atenció a la diversitat 
 
Aquesta activitat admet petites modificacions per ser adaptada a alumnes amb 
necessitats específiques: 
 

- Aquesta activitat també es pot treballar amb el software R.a.C., 
alternativa al Geogebra específic per a dibuixos amb regle i compàs i 
més senzill. 
 

- Per als alumes amb més capacitat, es pot plantejar una última qüestió 
per resoldre a casa: per què el numero   

� 

  no es pot dibuixar amb regle 
i compàs. 
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6. Descripció de l’activitat 
 
INTRODUCCIÓ HISTÒRICA (10min/10min) 
 
L’activitat inclou, en un document adjunt a continuació, una sèrie de 
diapositives on es recull una petita introducció sobre la història dels problemes 
clàssics grecs sense solució. Aquesta introducció està adaptada per als 
alumnes d’edats compreses entre 14-16 anys i per a un nivell de coneixements 
de 3r curs de l’E.S.O. 
 
PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA (5min/15min) 
 
Un cop feta la introducció històrica es pot procedir al repartiment del document 
de l’activitat per als alumnes i dedicar uns minuts a llegir el problema plantejat 
per poder ajudar al seu enteniment. És el moment d’aprofitar per posar en 
marxa els ordinadors i tenir preparades les llibretes. 
 

Donat un cercle de radi , el problema que ens plantegem és determinar el 
costat, , d’un quadrat que tingui la mateixa àrea que el cercle inicial. 
 
Els alumnes no haurien de tenir problema per identificar les àrees d’ambdues 
figures així com plantejar l’equació que ens ha de facilitar la solució del 
problema: 
 
Àrea del cercle:     

� 

A =  r2  
Àrea del quadrat:   

� 

AC = a2 
 
Necessitem per tant, determinar  tal que  

� 

AC = A  
 
Però, algebraicament, aquest problema és molt fàcil de resoldre: 

    

� 

AC = A    r2 = a2  a = r    
 

El problema, realment, és que no es pot dibuixar amb regle i compàs el nombre 
  

� 

 . Per tant, el que busquem és una manera gràfica d’obtenir aquest valor  

� 

 . 
 
TREBALL MANIPULATIU (5min/20min) 
 
Es pot resoldre mitjançant un cilindre que es pugui manipular fàcilment. 
Marquem un punt en la bora del cilindre i el fem rodar pel paper fins que faci 
una volta sencera. D’aquesta manera, tindrem dibuixat un segment 

� 

AB que 
mesurarà el perímetre de la circumferència base del cilindre, és a dir, 

    

� 

P = AB = 2  r , on  és el radi de la base del cilindre. 
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TREBALL INDIVIDUAL PER RESOLDRE EL PROBLEMA (30min/50min) 
 
Els alumnes han de poder fer la construcció geomètrica a través del Geogebra 
sense problema perquè està detallada a l’enunciat. El professor ha d’estar 
pendent de la feina dels alumnes per ajudar quan ho necessiten i per anar 
apuntant conceptes significatius: 
 

- Un cop marcat el punt 

� 

Q, fer observar que cada tram del segment inicial 
tindrà una longitud de     

� 

P1
2

=  r . 
- El radi del cilindre s’ha de mesurar amb el regle graduat. 

- El diàmetre de la circumferència que es dibuixa serà     

� 

d =  r + r  
- Finalment han d’obtenir una figura com aquesta, on volem calcular el 

que mesura el segment resultant 

� 

BR . 

 
 
Un cop tenen aquesta construcció han de poder identificar els tres triangles 
rectangles, que a més es faciliten a l’enunciat i aplicar el Teorema de Pitàgores, 
per poder obtenir un sistema de 3 equacions: 
 
Triangle 1: 

� 

QBR  
Triangle 2: 

� 

BCR  
Triangle 3: 

� 

QCR  
 

    

� 

QB
2

+ BR
2

= QR
2

 r( )2 + BR
2

= QR
2

BC
2

+ BR
2

= CR
2

 r2 + BR
2

= CR
2

QR
2

+ CR
2

= QB
2

 QR
2

+ CR
2

= r + r( )2
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Substituïm, 
 

    

� 

r( )2 + BR
2

+ r2 + BR
2

= r + r( )2

2BR
2

= r + r( )2  r2  r( )2 = r( )2 + r2 + 2r2  r2  r( )2 = 2r2 

BR
2

=
2r2

2
=r2  BR = r2 =   r

 
 
 
Efectivament, s’ha demostrar que el segment mesura exactament     

� 

  r = a i 
que correspon al costat del quadrat d’igual àrea que el cercle inicial. 
 
 
POSADA EN COMÚ DELS RESULTATS (10min/60min) 
 
Aprofitar els últims minuts per fer una petita activitat de reflexió amb el grup-
classe: Donat que poden “mesurar” el segment 

� 

BR  a través del Geogebra amb 
un nombre real de dos decimals, convidem els alumnes a que comprovin si el 
valor que mostra el Geogebra equival a l’obtingut amb els càlculs en funció del 
radi, és a dir, per exemple en el dibuix del professor: 
 
 -   

� 

BR = 8,89  
 -    

� 

a =   r = 3,1416 5 = 8,86  
 
Els alumnes han de poder deduir el per què d’aquesta manca d’exactitud, que 
evidentment esdevé com a conseqüència de la manipulació del cilindre, i 
observar, en canvi, que tota la construcció realitzada amb el Geogebra i els 
càlculs algebraics són totalment exactes. 
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DOCUMENT DE L’ALUMNE 
 

LA QUADRATURA DEL CERCLE 
Donat un cercle de radi , el problema que ens plantegem és determinar el 
costat, , d’un quadrat que tingui la mateixa àrea que el cercle inicial. 
 
 

a) Determineu les àrees d’ambdues figures  
 

Àrea del cercle inicial:   

� 

A = 
Àrea del nou quadrat:   

� 

AC = 
 

b) Resoleu aquest problema algebraicament. Trobeu el valor de   

� 

a = ?. 
 
En aquest moment tenim resolt el problema, però el que busquem és una 
solució gràfica i no només algebraica. Ho farem a partir del cilindre. 
 

c) Marqueu un punt en la bora del cilindre i el fem rodar pel paper fins que 
faci una volta sencera. Què mesura aquest segment? 
 

d) Traslladeu aquest segment al Geogebra i seguiu el procés de 
construcció geomètrica detallat a continuació mitjançant el Geogebra:  

 
- Denomineu

� 

A  i 

� 

B als extrems del segment. 
- Traceu la mediatriu del segment i marqueu el punt mig 

� 

Q.  
- A continuació de l’extrem

� 

B afegiu un altre segment de longitud 

� 

r  el 
radi de la base del cilindre i denomineu 

� 

C  al nou extrem. 
- Feu una circumferència entre els punts 

� 

Q  i 

� 

C , extrems del diàmetre 
horitzontal, i dibuixeu la recta perpendicular a aquest diàmetre que 
passi pel punt 

� 

B. Denomineu 

� 

R al punt de tall de la perpendicular 
amb la circumferència. 

 
Hem trobat el segment 

� 

BR  a partir d’un construcció geomètrica, anem a 
demostrar que aquest segment mesura exactament 

� 

a , costat del quadrat 
que busquem. 

 
e) Calculeu el valor de 

� 

BR  a partir de plantejar el Teorema de Pitàgores als 
tres triangles resultants de la figura: Triangle 1: 

� 

QBR , Triangle 2: 

� 

BCR  i 
Triangle 3: 

� 

QCR . 
 

f) Quina mesura tindrà el costat  del quadrat? Considereu que el té molta o 
poca exactitud? 
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INTRODUCCIÓ HISTÒRICA 
 
Des dels seus orígens l’home ha intentat representar el món i es considera  que 
aquestes representacions són l’origen de la geometria. Per als egipcis, 
babilonis i altres pobles antics orientals, com els indis o els xinesos, consistia 
en un conjunt de regles i coneixements pràctics obtinguts experimentalment, 
però no era una ciència estructurada. No va ser fins el segle VII a.C, quan es 
va introduir la geometria a Grècia des d’Egipte. 
 
La geometria grega parteix dels coneixements pràctics de les civilitzacions 
anteriors i fa un pas cap a l’abstracció. No obstant, els grecs no podien fer 
càlculs aritmètics, perquè el seu sistema de numeració només representava els 
nombres naturals, no tenia el zero, els negatius, ni els decimals. Es van basar 
en el regle i el compàs per fer totes les construccions. Un regle sense marques 
perquè, si no tenien aritmètica, no els hi servia de res. Els grecs solucionaven 
els problemes gràficament, fent construccions amb regle i compàs, com a 
substitució de l’aritmètica.   
 
La quadratura del cercle és un problema geomètric proposat per matemàtics de 
la Grècia clàssica. És el repte de fer la construcció amb regle i compàs d’un 
quadrat amb la mateixa àrea que un cercle donat utilitzant un nombre finit de 
passos. La primera referència històrica que es té respecte aquest problema és 
d’Anàxàgores, un dels matemàtics de l’època heroica, als voltants del 450 a.C. 
però no va ser fins el 1882 que es va demostrar que el problema era 
irresoluble, com a conseqüència del teorema de Lindemann-Weierstrass que 
demostra que  és un nombre transcendent, en lloc de ser un nombre 
algebraic. És a dir,  no és l'arrel de cap polinomi amb coeficients racionals. 
 
Aquest problema, juntament la duplicació del cub i la trisecció de l’angle, van 
servir d’incentiu als matemàtics grecs per a la recerca de noves corbes. Així 
van aparèixer les còniques i altres corbes cúbiques o transcendentals. És per 
això que l’estudi d’aquests tres problemes constitueix un material privilegiat per 
conèixer el desenvolupament de les tècniques geomètriques. 
 
La sorpresa és que aquest problema impossible amb regle i compàs té 
nombroses solucions amb d’altres instruments, com anem a comprovar en 
aquesta activitat. 
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DIAPOSITIVES 
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ACTIVITAT 1r BATXILLERAT 
 

 
 

 
 

LA DUPLICACIÓ D’UN CUB UNITARI 
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1. Definició de l’activitat 
 
DESCRIPCIÓ: Treballar amb una funció de proporcionalitat inversa i amb 
l’equació de d’una circumferència per resoldre un dels tres problemes clàssics 
grecs sense solució: LA DUPLICACIÓ DEL CUB.  
 
NIVELL: Activitat per realitzar a PRIMER curs de BATXILLERAT, per combinar 
els coneixements sobre les funcions, les còniques, la resolució de sistemes de 
dos equacions i els polinomis, contextualitzats en un problema clàssic de la 
història de les Matemàtiques. 
 
CONCRECIÓ AL CURRÍCULUM: Es treballaran els següents continguts 
previstos als diferents blocs del currículum de 1r curs de batxillerat: 
 

 Aritmètica i Àlgebra 
- Representació dels nombres reals sobre la recta. 
- El càlcul amb nombres decimals: notacions, aproximacions i errors en funció de la 

situació objecte del càlcul. 
- Les aproximacions i els errors en la mesura i en el càlcul. El càlcul amb calculadora i 

ordinador. 
- El càlcul amb polinomis: la transformació d’expressions algèbriques, per aplicar a 

l’estudi de funcions. La simbologia dels polinomis i les seves operacions. 
- Arrels. Descomposició en factors. 

 
 Geometria 

- Llocs geomètrics: les còniques. Les còniques en l’art i l’arquitectura. 
 

 Anàlisi 
- Les funcions de proporcionalitat inversa en fenòmens físics. Comportament 

asimptòtic. Estudi, amb ordinador, de les funcions homogràfiques com a translació 
de les funcions de proporcionalitat inversa. 

- Interpretació física i geomètrica de les taxes de canvi en contextos científics 
diversos. 

- Ús de calculadores i/o programes informàtics que faciliten tant el càlcul simbòlic com 
la representació gràfica. 
 

 
OBJECTIUS: Posar en acció coneixements matemàtics adquirits en la 
resolució d’un problema històric, culturalment significatiu, que ha de ser un 
repte per a l’alumne. Aplicar i relacionar els conceptes i els procediments 
apresos. Ús d’eines tecnològiques. Calcular. Raonament previ i anàlisi dels 
resultats. Treball individual i actitud a classe. Organització i consolidació del 
pensament matemàtic propi i la comunicació als altres amb coherència i 
claredat. 
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CONTINGUTS ESPECÍFICS: Utilització de funcions i equacions per a la 
resolució de problemes algebraics i geomètrics. Resolució de sistemes 
mitjançant programes informàtics. Representació gràfica de funcions mitjançant 
programes informàtics. Relació entre arrel i solució d’un polinomi.  
 
Aquesta activitat està adreçada a que els alumnes puguin resoldre un problema 
desconegut, per diferents vies, però amb conceptes ja apresos anteriorment; 
així com que relacionin les Matemàtiques amb la seva història.  
 
CONTINGUTS GENÈRICS: Raonament, càlcul, associacions i mètode de 
treball.  
 
CONEIXEMENTS PREVIS: Definició i les característiques de les funcions de 
proporcionalitat inversa i de les equacions de les figures còniques (de la 
circumferència en particular). Teorema de Pitàgores. Polinomis. Factorització 
de polinomis per Ruffini. Resolució de sistemes d’equacions. Representació 
gràfica de funcions. Volum de l’hexaedre. 
 
CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES: Aquesta activitat podria estar 
connectada amb la física, amb el dibuix tècnic i té lligams amb la història.  
 
 
2. Planificació 
 
ORGANITZACIÓ DEL GRUP: Explicacions i raonament per al grup-classe i 
posteriorment treball individual i resolució escrita del problema, així com l’ús 
individual d’eines informàtiques. 
 
MATERIAL: Cada alumne haurà de disposar d’un ordinador. 
 
MATERIAL PER AL TREBALL DE RAONAMENT: Per a la totalitat del grup-
classe el professor disposarà del següent material:  
 

- Diapositives per a les explicacions sobre la història dels problemes 
clàssics grecs sense solució. 

- Pissarra digital i ordinador. 

- Full de l’alumne amb la descripció de l’activitat. 

 
DURACIÓ:  Una sessió de 1 hora.  
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3. Avaluació 
 
AVALUACIÓ: Distingir els nombres reals de les seves aproximacions. 
Relacionar entre descomposició de polinomis i la resolució d’equacions 
polinòmiques. Relacionar zeros d’un polinomi amb les solucions de l’equació 
polinòmica. Operar algebraicament. Treballar amb les equacions de les 
còniques. Conèixer les característiques de la funció de proporcionalitat inversa. 
Utilitzar amb soltesa la calculadora i lʼordinador per facilitar càlculs, fer 
representacions gràfiques, i explorar i simular situacions. Fer servir 
intel·ligentment les TIC i interpretar els resultats dʼuna operació automàtica en 
el context del problema resolt. Comunicació del pensament matemàtic propi. 
 
4. Actuació docent 
 
SEQÜÈNCIA I METODOLOGIA: A continuació es descriu la seqüència de 
l’activitat: 
 
10. Introducció històrica sobre els problemes clàssics grecs (10 min). 

11. Plantejament del problema a través del document de l’activitat per a 
l’alumne (10 min). 

12. Treball individual per poder resoldre el problema (40 min). 

 
 
5. Atenció a la diversitat 
 
L’activitat admet petites modificacions per ser adaptada a alumnes amb 
necessitats específiques: 
 

- Utilització de programes informàtics (Wiris) per resoldre el sistema 
d’equacions i no haver d’aturar el procediment de resolució del 
problema. A més, servirà per comparar resultats. 
 

- Participació més activa del professor si comprova que els alumnes no 
segueixen el raonament induït de les preguntes proposades. En principi 
el professor no havia de col·laborar perquè es busca la deducció per part 
de l’alumne, però evidentment que ho pot fer. 

 
- Per als alumes amb més capacitat, es pot plantejar una última qüestió 

per resoldre a casa: per què el numero  no es pot dibuixar amb regle i 
compàs. 
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6. Descripció de l’activitat 
 
INTRODUCCIÓ HISTÒRICA (10min/10min) 
 
L’activitat inclou, en un document adjunt a continuació, una sèrie de 
diapositives on es recull una petita introducció sobre la història dels problemes 
clàssics grecs sense solució. Aquesta introducció està adaptada per als 
alumnes d’edats compreses entre 16-18 anys i per a un nivell de coneixements 
de 1r curs de batxillerat. 
 
PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA (10min/25min) 
 
Un cop feta la introducció històrica, es pot procedir al repartiment del document 
de l’activitat per als alumnes i dedicar uns minuts a llegir el problema plantejat 
per poder ajudar al seu enteniment. És el moment d’aprofitar per posar en 
marxa els ordinadors i tenir preparades les llibretes. 
 

Donat un cub de costat la unitat, , el problema és determinar el costat, , 
d’un nou cub que tingui el doble de volum que el cub inicial. 
 
TREBALL INDIVIDUAL PER RESOLDRE EL PROBLEMA (40min/60min) 
 
Apartat 1. Determineu els volums d’ambdós cubs  
 
Aquest apartat ha de poder ser resolt per als alumnes sense cap tipus de 
problema, ja que els coneixements previs han d’estar assimilats des de primer 
curs de l’E.S.O.  
 

Volum del cub inicial:  
Volum del nou cub:  

 
El més important d’aquest apartat és que els alumnes puguin identificar 
l’equació de tercer grau que s’ha de resoldre. 
 
Apartat 2. Resoleu aquest problema algebraicament. Trobeu el valor de L. 
 
Si han pogut identificar l’equació, la podran plantejar i resoldre sense problema 
amb la calculadora: 
 

Necessitem per tant, determinar  tal que  
Però, algebraicament, aquest problema és molt fàcil de resoldre: 
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En aquest moment es recorda part de la introducció històrica on s’explicava 
que el problema no tenia solució amb regle i compàs, però que s’ha pogut 
comprovar que sí té solució aritmètica. Ara, es procedirà a buscar la solució 
geomètrica amb la representació gràfica d’unes corbes que proporciona el 
professor, ha de quedar clar que el es vol trobar és el valor de  gràficament. 
 

Apartat 3. Dibuixeu amb Geogebra la funció  

Apartat 4. Dibuixeu amb Geogebra la circumferència de centre  i 
que passi pel punt  
 
A través del programa Geogebra, els alumnes han de saber representar 
aquestes dues corbes i analitzar el resultat per comprovar que no han fet cap 
errada en el procés de representació. 
 
Es considera la funció  i es dibuixa amb el programa Geogebra. 

  (1) 

 
Es considera la circumferència de 
centre  i que passa pel 
punt  i es dibuixa amb el 
programa Geogebra.  
 
Els alumnes han de tenir en els 
seus ordinadors aquesta 
representació gràfica: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Apartat 5. Determineu l’equació de la circumferència 
 
Els alumnes han de poder realitzar els següents 
passos per si mateixos: 
 

a) Càlcul del radi,  
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b) Determinació de l’equació 
 

  

� 

(x  Ax )
2 + (y  Ay )

2 = d2  (x 1)2 + (y  1
2
)2 =

5
4
 
 
 

 
 
 
2

    (2) 

 
Apartat 6. Busqueu els punts que tenen en comú ambdós figures, resolent 
el sistema d’equacions, a partir de la factorització polinòmica. 
 
Aquest és el punt difícil de l’activitat i on l’alumne ha de veure plantejat el repte 
que se li proposa. 
 
En primer lloc han de poder identificar les dues equacions que formen el 
sistema a plantejar, que no són més que les dues equacions de les figures 
dibuixades (1) i (2). A més, han de resoldre el sistema, en principi per 
substitució, fins arribar a un polinomi de 4t grau. 
 

  

� 

y =
2
x

x 1( )2 + y  1
2

 
 
 

 
 
 
2

= d2 =
5
4

 

 
  

 
 
 

 

 
Substituïm, 
 

  

� 

x 1( )2 +
2
x

1
2

 
 
 

 
 
 
2

=
5
4

 x 2  2x +1+
4
x 2


2
x

+
1
4

=
5
4

x 2 +
4
x 2

 2x  2
x

+
5
4

=
5
4


x 4+4  2x 3  2x

x 2
= 0 on x > 0

 

 
  

� 

x 4  2x 3  2x + 4 = 0 
 
Seguint el que indica l’enunciat, el polinomi s’hauria de factoritzar. És desitjable 
que els alumnes identifiquin, abans de començar la factorització, que  
(punt ) és solució d’aquesta equació (perquè és un dels punts de intersecció) 
i per tant és arrel del polinomi.  
 
Tant si se n’adonen tots els alumnes com si no, és important remarcar aquest 
punt perquè és un dels conceptes que es volen fixar amb aquesta activitat. 
 
Fins a aquest moment, per als alumnes que s’hagin pogut paralitzar per les 
manipulacions algebraiques es pot facilitar l’ús de la calculadora Wiris per 
resoldre el mateix sistema d’equacions. D’aquesta manera s’actua vers 
l’atenció a la diversitat i, a més, serveix com una eina de comprovació per al 
resultats obtinguts algebraicament. 
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Es descomposa per Ruffini, a partir del valor que ja es coneix i que és solució 
de l’equació: : 

  

� 

2
1 2 0 2 4

2 0 0 4
1 0 0 2 0

 

 
El polinomi, un cop factoritzat, resulta: 
 

  

� 

x 4  2x 3  2x + 4 = 0  x  2( )  x 3  2( ) = 0 
x = 2
x 3 = 2

 

 
S’han de poder adonar que un dels zeros d’aquest polinomi és el valor de , 
és a dir, el valor que volem obtenir de manera gràfica, per tant, han d’arribar a 
la conclusió de que l’altre punt de tall, , entre la circumferència i la 
funció, determinarà el valor .  
 
 
 

 
 



Treball Final de Màster                 La irresolubilitat dels problemes clàssics grecs     

 

UPF-UOC 
54 

 

DOCUMENT DE L’ALUMNE 
 

LA DUPLICACIÓ DEL CUB 
Donat un cub de costat la unitat, , el problema que ens 
plantegem és determinar el costat, , d’un nou cub que 
tingui el doble de volum que el cub inicial. 
 
 

g) Determineu els volums d’ambdós cubs  
 

Volum del cub inicial:  
Volum del nou cub:  

 
h) Resoleu aquest problema algebraicament. Trobeu el valor de  

 
 
En aquest moment tenim resolt el problema, però el que busquem és una 
solució gràfica i no només algebraica. 
 

i) Dibuixeu amb Geogebra la funció  

 
j) Dibuixeu amb Geogebra la circumferència de centre  i que passi 

pel punt  
 

k) Determineu l’equació de la circumferència. 
 

l) Busqueu els punts que tenen en comú ambdós figures, resolent el 
sistema d’equacions, a partir de la factorització polinòmica. 

 
m) Verifiqueu amb la calculadora Wiris la solució trobada. 

 
n) Identifiqueu gràficament el valor de  
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INTRODUCCIÓ HISTÒRICA 
 
Aquest problema té un origen místic. Al voltant de l’any 428 a.C. una epidèmia 
de pesta va arrasar Atenes i, per acabar amb ella, es va enviar un missatger a 
consultar l’oracle d’Apol·lo en Delfos. La resposta de l’oracle va ser que per 
acabar amb l’epidèmia era necessari construir un nou altar cúbic per al deu 
Apol·lo que dupliqués el altar cúbic existent en el temple. Donat que el 
problema no té solució, l’epidèmia continuaria el seu procés natural, en el 
supòsit de la infal·libilitat de l’oracle. 
 
La geometria grega no podia fer càlculs aritmètics, perquè el seu sistema de 
numeració només representava els nombres naturals, no tenia el zero, els 
negatius, ni els decimals. Per tant, mai es definia longitud d’un segment, ni àrea 
d’una figura plana... sinó que es treballava amb figures geomètriques establint 
criteris d’igualtat i comparació entre elles. Així, van entendre que per fer el que 
deia l’oracle, havien de construir un cub que es dividia en dues figures iguals a 
l’altar donat. Els habitants d’Atenes van construir un cub que tenia el doble de 
costat i era vuit vegades més gran. lL’epidèmia no va acabar. 
 
Siguin o no certes aquestes històries, el fet és que alguns membres de 
l’Acadèmia Platònica van estudiar el problema de la duplicació i van proposar 
solucions. Aquest problema, juntament la quadratura del cercle i la trisecció de 
l’angle, van servir d’incentiu als matemàtics grecs per a la recerca de noves 
corbes. Així van aparèixer les còniques i corbes cúbiques o transcendentals. És 
per això que l’estudi d’aquests tres problemes constitueix un material privilegiat 
per conèixer el desenvolupament de les tècniques geomètriques. 
 
Una de les solucions va ser plantejada per Menecmo (aprox. 350 a.C.) a partir 
de la intersecció entre una paràbola i una hipèrbola equilàtera. A partir 
d’aquesta solució se li atribueix a Menecmo el descobriment i estudis de les 
primeres propietats de les còniques (el·lipse, hipèrbola i paràbola) com a 
seccions d’un con recte de base circumferència.  
 
Se sap que Menecmo va ser mestre d’Alejandro Magno i una llegenda li 
atribueix que a una pregunta del rei, si hi havia alguna drecera per adquirir els 
coneixements geomètrics, Menecmo va contestar: Oh, rei! Per viatjar pel país 
hi ha camins reals i camins per a ciutadans comuns, però en Geometria hi ha 
un únic camí per a tots.  
 
No va ser fins l’any 1837 que P. Wantzel va demostrar la impossibilitat de 
resoldre aquest problema amb regle i compàs. 
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DIAPOSITIVES 
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