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AL CARRER

Les matemàtiques ens ajuden a 
interpretar la geometria de carrers i 
edificis, i donen models per fer 
simulacions de moviments de 
trànsit i persones.

La geometria és una habilitat tant dels ulls i les mans com de la ment.
J.  Pedersen (matemàtica )



Preguntes com:

Per  què  les  tapes  de  les clavegueres  
són  rodones? 



L'estudi profund de la natura és la font més fèrtil de descobriments matemàtics.
J. Fourier (matemàtic, físic i historiador francès,1768-1830)

Nombres i formes 
matemàtiques ens ajuden a 
descriure i a entendre la 
natura.

NATURA MATEMÀTICA



El nombre d'or es troba 
també en obres d'art de 
tots els temps, des de la 
mil·l enària piràmide de 
Keops fins a les modernes 
pintures d'en Dalí.

 On hi hagi un número, hi ha bellesa.
 Porcio (filòsof,  grec,410 - 485)

ART I MATEMÀTIQUES



LES MATEMÀTIQUES I LA MÚSICA

Els nombres i  funcions 
matemàtiques són a la 
música, en la fracció que 
expressa el compàs, en la 
durada i l'equivalència de 
les figures, en els intervals 
i l'escala musical, en les 
qualitats dels sons…

Potser sigui la música la matemàtica dels sentits, i la matemàtica la música de la raó.
 P. Puig Adam (matemàtic català, 1900-1960)



A l’escola aprenem 
moltes eines 
bàsiques: des de 
comptar, fer 
operacions i 
resoldre equacions, 
fins a derivar i 
integrar funcions, 
passant per resultats 
de trigonometria 
clàssics com el 
Teorema de 
Pitàgores.

 A les matemàtiques, l'art de plantejar els problemes és més important que la seva resolució.

 G. Cantor (matemàtic, 1845-1918)

“LES MATES”



 La gent que no es creu que les matemàtiques són senzilles,
 és només que no s'ha adonat de com és de complicada  la vida.

 J.L. von Neumann (matemàtic, hongarès, 1903-1957)

En qüestions de 
salut, les 
matemàtiques 
també donen eines 
i models per  
interpretar el 
funcionament del 
nostre cos.

MATEMÀTIQUES I SALUT



A la societat, les matemàtiques 
estructuren, organitzen i estudien 
criteris per prendre decisions 
econòmiques,  comercials, 
polítiques...

 Defensa el teu dret a pensar, 
perquè pensar, fins i tot de manera errònia,  

és millor que no pensar.

 Hipàtia d'Alexandria 
(filòsofa,i matemàtica hel· lenística 370-415)

SOCIETAT MATEMÀTICA



 Sorprendre's, estranyar-se, és començar a comprendre.
J. Ortega y Gasset (filòsof, 1883-1955)

En el joc, 
a més de sort, 
màgia i 
diversió, també 
hi prenen part 
rellevant  
matemàtiques.

JOC I MATEMÀTIQUES



No hi ha cap branca de les matemàtiques, per abstracta que sigui,  
 que un dia no pugui ser aplicada al món real.

 N. I. Lobatxevski (matemàtic rus, 1792-1856)

MATEMÀTIQUES I SEGURETAT

Les matemàtiques ens donen 
mètodes i claus per a la transmissió 
segura d'informació, la signatura 
digital, els sistemes de votació 
electrònica...



 Les matemàtiques són l'alfabet amb què Déu ha escrit l'Univers.

 G. Galilei (astrònom,  britànic, 1564-1642)

I encara, 
matemàtiques a molts 
més llocs...

MATEMÀTIQUES, MATEMÀTIQUES...
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