
GUIA PER ESCOLLIR PROJECTES PER ÀMBITS

Com seria un projecte
LOGICOMATEMÀTIC?

La intel·ligència logicomatemàtica s'expressa en un notable interès  sobre el funcionament de les
coses,  facilitat  en fer  càlculs mentals,  gust pels jeroglífics i  jocs de lògica,  interès pels jocs de
matemàtiques, classificació sistemàtica d'objectes, interès en les classes de matemàtiques, facilitat
per entendre informacions estadístiques, etc . Per ajudar-vos a agafar idees sobre quin tipus de
projectes podeu fer en aquest àmbit, us posem uns exemples:

● PREPAREM LES PROVES CANGUR: Taller de pràctiques per als/les nostres representants
a les proves Cangur 

● MUNTEM  UN  ESPAI  MATEMÀTIC:  Planificació  i  decoració  d'un  espai  del  centre  amb
murals i recursos (jocs, figures) amb l'objectiu de difondre i promoure les matemàtiques i la
lògica a tota la comunitat educativa i en tots els nivells.

● TALLER D'ESTADÍSTICA: Servei d'estudis i representacions gràfiques estadístiques per a
les dades que interessin, cercades per nosaltres mateixos o per altres grups (enquestes,
reportatges...)

● CAMPIONAT D'ESCACS:  Promoció, formació i organització de campionats i eliminatòries
d'escacs  al  centre,  amb una  final  pública  per  a  cada  nivell  (per  exemple  amb  escacs
gegants)

● JOCS MATEMÀTICS DE TAULA: Invenció, recerca i preparació de jocs de taula o similars
perquè l'alumnat del centre pugui treballar les matemàtiques a tots els nivells.

● EXPOSICIÓ  SOBRE  ECONOMIA:  Preparació  d'una  exposició  que  ajudi  a  entendre  el
funcionament de l'economia amb gràfics, esquemes i panells explicatius.

● NATURA  MATEMÀTICA:  creació  i  exposició  d'elements  de  la  natura  que  compleixen
funcions  matemàtiques  (des  de  les  òrbites  el·líptiques  dels  planetes,  a  les  estructures
animals que compleixen la regla àuria...).  Aquesta exposició es podria fer amb elements
tridimensionals.

● PETIT  MUSEU  DE  LA  CIÈNCIA:  Creació  i  exposició  d'estructures  tridimensionals
destinades a explicar lleis de la física (cinètica, teoria del color, física de Newton...)

●  JOCS DE PENSAR. Recerca, creació i exposició (en format web, paper o instal·lació) de
jocs que permetin entrenar el cervell lògic, des d'endevinalles a jeroglífics. Organització de
concursos.

● JOCS DE LÒGICA PER INTERNET. Recopilació i  compilació en format web,  mitjançant
inserció i comentari, de tot tipus de minijocs d'ordinador (com el de l'esquimal o els vikings a
minijuegos.com). Es poden organitzar també competicions.

● CONCURS  DE  CÀLCUL.  Inclou  tota  la  tasca  d'organització,  preparació  de  proves,
presentació, preparació dels concursants, premis i filmació d'un concurs per posar a prova el
càlcul i la lògica

● ESTRATEGIA MILITAR. La lògica aplicada a la història. Les principals batalles i estratègies
militars  i  polítiques on la  intel·ligència  i  la  lògica  van triomfar sobre la  força.  Des de la
victòria  de  César  contra  Pompeu  a  Hispània,  a  l'espectacular  disseny  de  la  batalla
d'Austerlitz per Napoleó

● GRANS PROBLEMES I GENIS MATEMÀTICS. Recerca històrica de les grans qüestions
matemàtiques resoltes per grans genis al llarg de la història. Des d'Euclides i Pitàgoras a
John Nash i Einstein. Serem capaços de fer entenedors aquests problemes i la seva solució
a les exposicions orals?

● LA MATEMÀTICA DELS NEGOCIS. Què cal saber per muntar un negoci? Quines són les
matemàtiques que necessita conèixer un emprenedor? Del càlcul de costos al balanç, els
beneficis, la gestió de l'IVA i el concepte d'amortització de capital.

● MATEMÀTICA DE  LA  GRANJA.  El  mateix  aplicat  a  la  granja  del  centre.  Com  podem
calcular el cost i benefici d'una granja ecològica? Què necessitem saber i calcular per deduir
la seva rentabilitat?
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