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Nucli
Títol   Barcelona vista de dues maneres

Objectius 
 
L’objectiu d’aquesta activitat és consolidar la representació dels punts d’un 
pla mitjançant coordenades i, sobre tot, reflexionar sobre el fet que en els 
problemes reals poden haver-hi diferents sistemes de referència per a una 
mateixa zona, que enllacin amb aspectes diferents de la situació que es vol 
estudiar.

Descripció de l’activitat 
 
L'especial  estructura  de  l'Eixample  de  la  ciutat  de  Barcelona  ha  suggerit 
d’elaborar un fitxer de GeoGebra per treballar la representació dels punts 
d'un  pla  en  un  sistema  de  coordenades  cartesianes  i  veure  que,  en  una 
mateixa situació real, serà subjectiva la tria d'un sistema de coordenades o un 
altre segons l’enfocament de l’estudi que es vulgui fer. Un dels sistemes de 
referència és el que empren els mapes de Google: Nord/Sud-Est-Oest i l'altre, 
el més habitual en plànols “en paper”  de la ciutat de Barcelona, situa els 
eixos paral·lelament als carrers de l'Eixample.
Les  activitats  que  es  poden  fer  amb  aquest  fitxer  són  molt  variades  i 
adaptables a diferents nivells escolars, aquí se n’adjunta una per a 1r i 2n 
d’ESO. A partir d'una explicació inicial que mostra dues maneres de presentar 
el  plànol  de la  ciutat  de Barcelona,  l’activitat  que es  proposa impulsa un 
treball interactiu amb l'ordinador per reconèixer coordenades de punts en dos 
sistemes de referència i, si escau, relacionar-les. 
(És interessant comentar que en el sistema de coordenades que pren com a referència els 
carrers  de  l’Eixample  “s’ha  fet  una  mica  de  trampa”  i  hi  ha  algunes  unitats  –les  que 
corresponen a Balmes-Rambla Catalunya i la de Ramba Catalunya-Passeig de Gràcia que són 
un poquet més grans que les estàndard, però així es mesura en “illes de cases”)

Recursos emprats 

L’activitat consta d'una fitxa didàctica que guiarà el treball de l'alumnat amb 
una miniapliació elaborada amb el programa GeoGebra. S'inclouen propostes 
d’ampliació per alumnes que hagin assolit ràpidament els objectius plantejats 
i  amb aquesta finalitat,  es  presenta una segona miniaplicació  que permet 
reflexionar sobre el concepte de distància.
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Aspectes didàctics i metodològics 

Tal com es presenta la fitxa de treball, aquesta activitat està pensada per a 
alumnes que ja coneguin la representació de punts d'un pla en un sistema de 
coordenades cartesianes. 
Pot  ser  interessant,  en  aquest  sentit,  haver  treballat  abans  l'element  de 
l’arc/creamat Localitzem punts en el pla; les propostes que es presenten aquí 
són ben bé complementàries de les que es poden trobar en algunes activitats 
d’aquell  element  si  es  posa  l’èmfasi  en  la  possibilitat  de  treballar  amb 
diferents referències per al mateix espai.  
Tanmateix, amb un replantejament de la tasca a fer per part de l'alumnat, 
també pot servir com a introducció al concepte, molt en especial  amb les 
coordenades lligades als carrers de l'Eixample de Barcelona.
És molt important que l'alumnat vegi l'ordinador com un complement al seu 
treball de reflexió sobre les coordenades i la possibilitat de representacions 
diverses d'un mateix espai i, com a ampliació, de la idea de distància. Per 
això convé una reflexió inicial acurada per situar molt bé el treball amb dos 
sistemes  de  referència  i  s’ha  d’aconsellar  l’alumnat  que  només  mostri  la 
informació completa que permeten les caselles de verificació de GeoGebra 
com a comprovació de la correcció de les seves deduccions.
Potser  algú  pensarà que,  pel  fet  de  suggerir  una feina  sobre  el  mapa de 
Barcelona, és una “activitat centralista”. Però a la literatura matemàtica hi 
ha molts problemes que parlen “d’una ciutat imaginària amb un enreixat de 
carrers perpendiculars”... doncs bé: si en tenim un exemple paradigmàtic a 
Catalunya, fem-lo servir!

Alumnat a qui s’adreça especialment

Creiem que aquesta activitat és d’aplicació general al llarg de primer i segon 
d’ESO,  tot  i  que,  emmarcada  a  primer  d’ESO  té  aspectes  que  fan  que 
convingui considerar-la com una activitat de consolidació, una vegada ja s’ha 
assolit  l’objectiu  d’entendre  les  coordenades  cartesianes.   Segons  les 
circumstàncies de cada grup pot ser interessant com a treball d’ampliació l’ús 
de la miniaplicació que presenta la distància entre dos punts.
Posteriorment l’activitat, tal com es presenta, pot servir a 3r i 4t d’ESO com a 
activitat de reforç i, en aquests mateixos cursos, dóna idees per a modificar 
les  propostes  de  treball  per  a  l’alumnat  i  inserir-hi  idees  de  geometria 
analítica per tal de donar-li caràcter globalitzador. 
 
Documents adjunts 

- Material de treball per a l’alumnat.
S’inclou una fitxa de treball a MA_2barcelona.doc

El material interactiu elaborat amb GeoGebra  es presenta en format web:
• Miniaplicació  fonamental  per  al  treball  que  es  proposa: 

2barcelona.html
• Miniaplicació  d’ampliació  per  reflexionar  sobre  la  distància: 

barnadista.html    
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