
Arquimedes a través d’una taronja. Nucli de l’activitat 

 

Aquesta activitat és una traducció i adaptació de l’activitat “Archimedes through an 

Orange” del llibre “Historical Modules for the Teaching and Learning of Mathematics” 

dels autors Victor J. Katz i Karen Dee Michalowicz. 

L’activitat conté tres fulls: un amb les explicacions oportunes per al professor/a que la 

imparteixi; un altre destinat als alumnes amb les pautes a seguir; i un últim (destinat 

als professorat també) amb les solucions a les qüestions dirigides als alumnes que 

apareixen en el seu full. 

L’activitat està dirigida per alumnes que es trobin en 1r o 2n de l’Educació Secundària 

Obligatòria, quan s’estigui explicant les figures geomètriques tridimensionals i les 

seves propietats. 

L’objectiu d’aquesta activitat és demostrar que la superfície d’una esfera és equivalent 

a 4πr2 d’una manera diferent al que es sol fer a classe, d’una forma més original, 

divertida i amb alguna cosa tan propera com és una taronja. 

L’activitat en si és molt curta, només dura uns 15 minuts, on els alumnes hauran 

bàsicament de marcar en un paper varies vegades la circumferència que queda en 

tallar la taronja per la meitat. Després pelar-la per complert i omplir aquestes 

circumferències amb la pell de la taronja, per comprovar que, en teoria, s’han d’omplir 

4 circumferències. 

En aquesta activitat, lògicament al tenir una durada tan curta, està plantejada per 

només treballar la competència matemàtica; i no conté relacions amb altres àrees. Es 

pot completar fent buscar a l’alumnat informació històrica sobre la vida i obra 

d’Arquimedes, s’han inclòs algunes qüestions en el full per a l’alumnat. 

Traducció i interpretació del text anglès: Ivan Vera Vizuete, alumne 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. 

 


