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QUANTES VEGADES BATEGA EL COR D’UNA PERSONA
AL LLARG DE LA SEVA VIDA?

Objectius 
 
Aquesta  tasca  es  relaciona  amb  l’objectiu  de  freconpeixer  i  plicar  les 
matemàtiques en contextos no matemàtics, intergrant-les en el conjunt de 
sabers que ha anat adquirint des de diferents matèries i des de la perspectiva 
del seu paper a la societat actual. 
L’objectiu d’aquesta activitat és també que l’alumnat s’adoni que cal seguir 
un camí per resoldre el problema, donat que en l’enunciat hi falten algunes 
dades i cal preveure els passos a seguir i saber què fer quan els resultats de 
diferents equips no són coincidents. 

Descripció de l’activitat 

La manca de dades de l’enunciat provoca justament que s’intentin obtenir, en 
primera instància, del professorat, que s’hi ha de negar, respossta que obliga 
al  petit  grup  a  acordar  quants  anys   viu  una  persona.  Posteriorment  cal 
mesurar els batecs del cor cronometrant alhora un minut. Finalment hauran 
de realitzar els càlculs que inclouen canvis d’unitats de temps fins als anys 
consensuats de la vida de la persona.

Recursos emprats

Convé disposar d’un rellotge amb cronòmetre i d’una calculadora.

Aspectes didàctics i metodològics

Hauria  de  començar  l’activitat  demanant  a  l’alumnat  que  treballi  uns  7 
minuts individualment, sense fer cap pregunta ni demanar res al professorat. 
D’aquesta  manera  cada  alumne  podrà  formar-se  una  idea  del  que  li  cal 
preguntar i tindrà una opinió pròpia per plantejar al petit grup.
Posteriorment, uns 20 minuts de treball en petit grup per arriar  la posada en 
comú. 
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La posada en comú evidenciarà resultats ben diferents i es pot aprofitar per 
demanar a l’alumnat quinssón els possibles motius de les discrepàncies. Aviat 
s’adonaran que han acordat diferents durada de la vida d’una persona, i que 
els batecs per minut mesurats no coincideixen.
Cal insistir en que raonin si es trcta d’errades o de diferències.
La durada de l’activitat és d’una sessió.
L’avaluacio  ha de ser  contínua  durant  el  procés  de treball.  Convé que el 
professorat  disposi  d’una  petita  graella  amb  les  observacions  que  vol  fer 
(especialment  les  que  es  relacionen  amb les  competències  d’autonomia  i 
iniciativa personal i aprendre a aprendre), i pot avaluar la producció escrita 
que lliuri cada grup, en la que es pot observar el raonament que fan en la 
justificació de les seves decisions i dels seus càlculs i la comunicació d’idees 
matemàtiques. En la posada en comú tambés es poden avaluar aspectes de la 
competència comunicativa.
També es pot animar l’alumnat a autoavaluar-se subministrant-los una pauta 
adequada. 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

Aquesta activitat ofereix oportunitats d’establir connexions:
- amb Educació Física (sovint es mesuren els ritmes cardíacs abans i després 
de proves atlètiques); 
- amb Ciències de la naturalesa (l’anatomia i la fisiologia del cor i del sistema 
circulatori que permet milers de milions de batecs en tota una vida de més de 
80 anys; 
- amb Tecnologia (aparells per solucionar o paliar problemes de salut com els 
marcapassos); 
- amb Literatura (el cor en la poesia, les cartes d’amor); 
- amb Música (en les lletres de cançons de tots els temps)

Documents adjunts

- Guió de treball per a l’alumnat: Ma_batecs_cor.doc
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