
FÓRMULA D’EULER

Aquesta prova consisteix en buscar una 
relació entre vèrtexs, arestes i cares del 
següents  poliedres  fins  deduir  la 
fórmula d’Euler: 

Tetraedre             
                          

Cub              
             

Octaedre                    

Dodecaedre   

Icosàedre   

PROPORCIÓ ÀUREA

La successió de Fibonacci està relacionada 
amb el nombre 1.618034 (phi), conegut com 
proporció  àurea.  Els  matemàtics  i  els 
artistes han sabut d’aquest peculiar nombre 
durant milers d’anys, i la gent va creure que 
tenia propietats màgiques.

La successió de Fibonacci és molt comú en 
les flors. Si observeu la imatge veureu que 
les  flors  petites  estan  organitzades  en 
espirals que van en el sentit  de les agulles 
del  rellotge i  en el 
contrari. El nombre 
d’espirals  en  cada 
sentit és un número 
de Fibonacci.
Si dibuixeu un rectangle de costats 1 i phi , 
obtindreu  el  rectangle  anomenat  auri, 
considerat el més bonic possible.

Aquest  número  apareix 
també  en  el  dibuix  de 
l’Home de Vitruvi, realitzat 
per  Leonardo  Da  Vinci,  i 
representa  el  cànon  de  les 
proporcions humanes.

EL  VIATJANT DE COMERÇ

Donat un conjunt de punts, us proposem 
el  següent  repte:  trobeu  un  camí  que 
passi  un  sol  cop  per  cada  punt  i  de 
manera que la distància total recorreguda 
sigui la mínima possible.

Aquest  mètode  de  treball  s’utilitza 
principalment per al disseny de xarxes de 
transport i per a la planificació logística. 
A escala més petita, podem pensar en el 
camí que fem de casa a l’institut o en la 
manera  d’estalviar  diners  a  l’hora  de 
comprar.



PUZZLES METÀLICS

Anem a posar a prova la vostra destresa 
tant mental com manual. Us proposem 
que  intenteu  separar  les  peces 
metàl·liques i després torneu a unir-les.

La realització d’activitats com aquesta 
afavoreix  l’habilitat  viso-espacial,  la 
competitivitat  i  la  capacitat 
d’aprenentatge,  a  més  d’introduir-nos 
en el món de la geometria. 

JOCS 
MATEMÀTICS

Us proposem una sèrie de jocs on possarem 
a prova la vostra  habilitat mental, la visió 
espacial i la capacitat de relacionar resultats 
per a obtindre respostes.

El  pensament  matemàtic  implica  una sèrie 
d'operacions  racionals  com ara l'anàlisi,  la 
comparació,  la  síntesi  o  l'abstracció.  Amb 
aquestes propostes esperem que augmenti el 
vostre  interès  per  les  matemàtiques i  us 
animeu a vindre a estudiar amb nosaltres!

PUNTS MALEÏTS

En aquest joc hauràs d’unir els diferents 
punts que et donarem ja dibuixats sense 
aixecar el bolígraf del paper. 

Les propostes són unir els següents punts 
amb:

3 segments         

                                      4 segments

    5 segments 

Tens tants intents com necessitis!


