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Exposició itinerant
Fotografia Matemàtica

www.fotografiamatematica.cat



  

Fotografia matemàtica:

Una visió de la matemàtica com a font de

Creativitat i bellesa



  El reflex esfèric
Ricart Prat Galitó



  

Fotografia matemàtica:

Una intencionalitat a l’hora de fer-la

reflectida en un títol

https://create.kahoot.it/l/#user/f519ef4d-e6d0-4e78-9769-0eda7774f220/kahoots/created


  

Fotografia matemàtica:

Una eina didàctica a l’aula que parteix de la

creativitat de l’alumnat



  

● Què estàs fent?

● Per què ho estàs fent?

● Com ho estàs fent?



  

● Què estàs fent?

● Per què ho estàs fent?

● Com ho estàs fent?

5 + 3·4 = ?



  

Prioritat d’operacions:

5 + 3·4 = ?



  

Aprenentatge creatiu

● Cada estudiant fa la seva pròpia foto.
● La presenta al grup. Posa un títol.
● Justifica el títol.
● Proposa als companys una activitat que surt de la seva 

foto.
● Tots els estudiants fan les activitats proposades pels 

companys. 
● El propi alumne proposa la correcció.
● Es discuteixen noves activitats a partir de la mateixa foto.



  



  



  



  



  



  

Equacions...
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...equacions?

  x     x                                 x  
                   x                           x
x                              x

       x                      x                   x 
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En aquesta foto en total hi ha...
12 fitxes.

Quantes fitxes hi ha a cada got?



  

2x + 6 = 12

2x = 12 – 6

2x = 6

x = 6/2 = 3



  

A les dues taules hi ha la mateixa 
quantitat de fitxes:



  

1.

2.

3.

4.

5.

6.



  



  

Quin és el preu de cada peça de fruita?



  

Escriu a la teva llibreta:

● Títol
● Autor
● Descripció de la foto
● Plantejar i resoldre una activitat a partir de la 

foto.



  



  

Escriu a la teva llibreta:

● Títol: «Dues possibilitats mateixa probabilitat»
● Autora: Rebeca Simón
● Descripció de la foto: En un got hi ha canyetes 

vermelles i verdes
● Plantejar i resoldre una activitat a partir de la foto: 

Quina probabilitat hi ha de treure a l’atzar una canyeta 
vermella?
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Els caramels de Laplace. 
Martí Genís



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Successions

● Quin és el terme següent?
● Quin és el terme anterior?
● Quin és el terme desè?
● Quin és el terme que falta?



  Escala de colors a quarts  (Lucía Nieto)



  Aritmètica o geomètrica?  (Amna Taverner)



  Quina és la fitxa següent?  (David Benitez)



  

Es poden fotografiar...?

● Els nombres negatius?
● Les potències?
● Les arrels?



  De camí al -1  (David Benitez)



  2³, 3³, 4³, 5³ de cigrons  (Santi Vilches)



  Arrel de π  (Albert Garcia)



  

I com va dir Galileo Galilei... 

i tant mateix es mou?
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Canalitzacions trencades  Autor: Yakout Sbai el Hassan

file:///home/usuari/Escriptori/Ggbs/10%20Canalitzacions%20trencades.ggb
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mat3cat@gmail.com  

APRENENTATGE  CREATIU  AMB
FOTOGRAFIA  MATEMÀTICA

Envieu les vostres fotografies a:

mailto:mat3cat@gmail.com


  

FOTO COL·LECTIVA



  mat3cat@gmail.com  

Moltes gràcies per la vostra atenció

APRENENTATGE  CREATIU  AMB
FOTOGRAFIA  MATEMÀTICA

www.fotografiamatematica.cat

mailto:mat3cat@gmail.com
http://www.fotografiamatematica.cat/
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