
Ahmes al S. XXI 
 

En aquest element es proposen problemes contextualitzats amb un rerafons històric. 

Es tracta de la resolució de problemes de càlcul d’àrees i volums que apareixen al 

Papir de Rhind (o d’Ahmes) i també al Papir de Moscou i al Papir del Caire. 

 

Es treballa a la manera dels antics matemàtics egipcis, s’introdueix el mètode d’addició 

i duplicació per fer multiplicacions i arribar al producte requerit. També utilitzen les 

unitats de mesura originals i se’ls dóna als alumnes l’equivalència amb les unitats 

actuals. Es poden utilitzar per a repassar la conversió d’unitats de mesura. 

 

També es tracta de resoldre els problemes de càlcul d’àrees i volums amb els mètodes 

actuals i comparar els resultats obtinguts amb els que apareixen als papirs. Algun 

problema requereix la resolució d’equacions per a trobar el resultat. Aquestes activitats 

estan pensades per a que els alumnes treballin al llarg de 4 o 5 sessions de classe, en 

petits grups ja que una part important de la tasca és la de fer una comparativa entre 

dos mètodes de resolució de problemes de forma crítica. 

 

Els processos que es desenvolupen en aquest element dins la competència 

matemàtica són: raonament i prova principalment resolució i aproximació històrica, 

resolució de problemes, comunicació i representació especialment argumentació. 

 

D’acord amb aquestes consideracions, i formant part de la proposta general que conté 

el currículum de l’ESO de desenvolupar aproximacions històriques relacionada amb 

els continguts del curs, es presenta aquest element que inclou: 

- Introducció històrica (introduccio_historica_ahmes.doc) 

- Longituds i àrees als Papirs Egipcis, activitats per l’aula  

o Longituds i àrees a Egipte . Notes per al professorat.  

Longituds i àrees a Egipte. Solucions. (full_professorat_ahmes.doc) 

o Longituds i àrees als papirs egipcis. Fulls per l’alumnat.  

Solucions als problemes dels Papirs d’Egipte 

Unitats de mesura habituals de l’antic Egipte. (full_alumnat_ahmes.doc) 

L’element és interessant, des del punt de vista d’introduir aquest context a nivell dels 

primers cursos de l’ESO, perquè utilitza continguts geomètrics coneguts per aquest 

alumnat, ja que els problemes proposats demanen la resolució de: 

- Àrees 



o Octògon i el quadrat circumscrit 

o Camp circular 

o Triangle 

o Trapezi 

o Rectangle 

- Volums 

o Cilindre 

o Piràmide truncada 

Per això, es recomana fer-ho servir quan es treballi a l’aula algun dels continguts 

següents:  

- Els polígons i el càlcul de les seves àrees. 

- Els volums del cilindre i de la piràmide. 

- La resolució de problemes de proporcionalitat i de problemes amb equacions de 1r 

grau o de 2n grau incompletes (arrel quadrada). 

 

Tot el material que us presentem prové de: Historical Modules for the Teaching and 

Learning of the Mathematics, Projecte coordinat per Victor J. Katz & Karen Dee 

Michalowicz,  esponsoritzat per the Mathematical Association of America i editat en 

format de CD l’any 2004. 

 

Traducció i interpretació del text anglès: Gemma García Cáceres, Patrícia Tena 

Zaforas, Antonia Trapero Jaume, alumnes del Màster de Formació del Professorat de 

Secundària de la UPF (curs 2009 -10). Aquest treball ha estat un encàrrec del crèdit 

“Història i ensenyament de les matemàtiques”  impartit per Iolanda Guevara Casanova. 

 
 


