
Longituds, àrees i volums a Mèxic. El quahuitl asteca 
 
La pràctica consisteix en determinar longituds i àrees de terrenys fent servir el sistema 

de numeració i les eines de mesura del poble Asteca. També permet treballar les 

diferències entre un sistema de numeració posicional i un altre d’additiu, ambdós 

sistemes utilitzats pels Asteques. A més, aprofitant l’origen d’aquests sistemes 

numèrics es pot explicar part de la història de la Ciutat de Mèxic, la seva creació i els 

coneixements matemàtics que tenia aquest poble que cobrava els seus tributs en 

funció de a mida dels seus terrenys. 

 
El material disponible consisteix en un resum d’història sobre la creació, per part dels 

Asteques, de la ciutat de Technotitlan, que va esdevenir més tard Ciutat de Mèxic; 

sobre la seva eina de mesura i els seus sistemes numèrics, que permetien fer 

amidaments de terrenys naturals amb difícil orografia i després calcular àrees i 

posteriorment determinar els tributs corresponents. També es pot disposar de 

sistemes de representació de les mesures i de les unitats de mesura, a partir de la 

informació treta dels antics còdexs, així com de registres de mesures i càlculs fets pels 

propis Asteques. 

 

El document, notes per a l’alumnat, conté dos exercicis resolts on la dificultat radica 

més en entendre els sistemes de representació de les mesures que no pas el càlcul de 

les àrees, perquè són terrenys en forma de rectangle. Encara que el més interessant 

pot ser fer un treball de camp i prendre mides a partir del quahuitl, unitat de mesura 

dels Asteques. Aquest treball de camp ha de fer raonar els alumnes sobre el concepte 

d’exactitud. A més, l’arxiu notes per al professorat, s’inclouen una sèrie de 

plantejaments addicionals que permeten raonar una mica més sobre l’ús de diferents 

sistemes numèrics, els volums i els càlculs de tributs; així com en l’ús de les unitats de 

mesura. 

 

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: Ana M. Manzanares Moreno alumna 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. 


