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QUINA ÉS LA MILLOR POSICIÓ PER  TIRAR A PORTA 
EN UN CAMP DE FUTBOL?

Objectius 
 
Un dels objectius de la mesura com a bloc de continguts de Matemàtiques és 
col·laborar en el desevolupament d’altres blocs, com la geometria. En aquest 
cas, analitzar de forma sistemàtica les diferents posicions de xut a porteria en 
un camp de futbol  en base a la mesura de distàncies  i  angles.Tanmateix, 
servirà per a identificar patrons geomètrics.
L’objectiu  d’aquesta  activitat  és  que  l’alumnat  afronti  la  realització  d’un 
petit projecte matemàtic. Es relaciona amb l’objectiu d’identificar les formes 
i  relacions  espacials  presents  en  l’entorn  i  utilitzar  la  visualització,  el 
raonament matemàtic i la modelització geomètrica per resoldre problemes.

Descripció de l’activitat 

El context d’un camp de futbol i del xut a pota és conegut per la majoria de 
l’alumnat, encara que no practiqui aquest esport. Es tracta d’establir la millor 
posició a partir de la qual el xut a porteria té més possibilitats d’anar entre 
els tres pals. Això es planteja simplificat,  sense considerar ni els  jugadors 
contraris,  que  intenten  impedri  el  xut,  ni  els  companys  que  tracten  de 
facilitar-lo. Es proposa que l’alumne vagi mesurant angles sota els que es veu 
la  porteria  des  de  les  diferents  posicions  en  el  camp  seguint  dues  línies 
d’avançament pel camp paral·leles i tregui les seves conclusions.

Recursos emprats

Necessitaran transportadors d’angles o bé usar un programa informàtic que 
permeti mesurar angles (Geogebra o Cabri-Geometre).

Aspectes didàctics i metodològics
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La durada de l’activitat és d’una sessió o més, segons el grau d’aprofundiment 
que el professorat desitgi.
L’obertura de l’enunciat és gran, i es facilita una primera línea de treball 
(que en un projecte real i per a part de l’alumnat no cal donar): les dues 
línies paral·leles d’avançament pel camp. Usar un programa com Geogebra 
pot ser realment útil però la reproducció en paper i a escala d’un cmps real 
de futbol reglamentri i la mesura directa amb transportador d’angles és una 
tasca poc realitzada en cursos anteriors i, possiblement, tampoc es realitzarà 
en cursos posteriors. Convé una posada en comú dels resultats individuals i un 
debat entorn de les discrepàncies quan aquestes siguin considerades massa 
grans.
Es  recomana  també  l’ús  d’un  full  de  càlcul  per  a  obtenir  els  gràfics 
corresponents i disposar d’una representació que es pot analitzar.
L’avaluació  és  contínua  durant  tot  el  procés  de  treball.  Hi  ha  una  part 
procedimental que en cap cas ha d’amagar el significat del que s’està fent. 
També hem d’avaluar  l’escrit  que l’alumne faci  en  acabar.  Convé que  el 
professorat disposi d’una petita graella amb les observacions que vol fer. En 
la  posada  en  comú  també  es  poden  avaluar  aspectes  de  la  competència 
comunicativa.
Es  pot  animar  l’alumnat  a  autoavaluar-se  subministrant-los  una  pauta 
adequada. 

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

Aquesta tasca es pot connectar fàcilment amb Educació física (per exemple, 
comprovant si la pràctic confirma els resultats de la teoria i com es poden 
completar).
Una  ampliació  de  Matemàtiques  consisteix  en  estudiar  les  posicions  en  el 
camp (pròximes a la porteria contrària) que veuen la porteria sota el mateix 
angle. Aquest estudi pot portar a la idea d’arc capaç.

Documents adjunts

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