
Gimcana històricomatemàtica 19 05 2022

Fitxa pels professors

Material que durem els professors:

• Llista d’alumnes → fotocòpia per cada professor (l’actualitzarem el
dematí amb els alumnes definitius que venen, aprox. 40)

• Mascaretes pel bus → agafarem algunes de consergeria per si qualque alumne no en du

• Bonos (10 viatges) pel bus → ja estan comprats

Material que duran els alumnes:

1. Quadern i bolígraf

2. Berenar i aigua (passarem per vàries fonts on poden beure i omplir botelles)

3. Targeta de l’EMT o del TIB (pels que no tenen duim els bonos de viatge)

4. Mascareta pel bus

Es faran equips de 5 alumnes (8 equips) cada un dels quals tendrà un professor de referència (però 
la idea és que durant tot el recorregut anirem tots junts)

• Lluïsa: 2 equips

• Maria: 2 equips

• Juan Carlos: 2 equips

• Conxa: 2 equips

Recorregut proposat: Agafam el bus número 11 de l’EMT a l’aturada 732 (a la cantonada de 
Previs) i baixam a Plaça Espanya (aturada 559)

Plaça Espanya → Carrer Oms → La Rambla → Plaça del Mercat → Font de les tortugues → Es 
Born → Plaça de la Reina → Hort del Rei → Catedral → Dalt Murada → Plaça de Cort → Carrer 
Sant Miquel → Plaça Espanya (aturada 559 i baixam a l’aturada 279, devora Previs)
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Fitxa de grup 

En cas de necessitat: 

Emergències: 112 

IES CTEIB: 971 433714 

Professors: 

Conxa Nadal conxa.nadal@iescteib.org 

Juan Carlos Sánchez juan.carlos@iescteib.org 

Lluïsa Ferrer lluisa.ferrer@iescteib.org 

Maria de Oleza mariadeoleza.jaume@iescteib.org

Nom de l’equip ______________________________________________

Nom Telèfon
Responsable (té anotats els telèfons dels membres de l’equip)

Portaveu (encarregat d’explicar )

Rellotge (controla l’hora)

Càmara (per fer fotos)

Secretari (va anotant els resultats)

Els membres de l’equip sempre han d’anar junts!

Recordau:
Bon comportament durant tot el recorregut

Bona educació amb altres persones que passegen
Atenció i precaució als semàfors i cumplir totes les normes

No fer fotos directament a persones sense el seu consentiment

Bona sort!

mailto:conxa.nadal@iescteib.org
mailto:mariadeoleza.jaume@iescteib.org
mailto:lluisa.ferrer@iescteib.org
mailto:juan.carlos@iescteib.org
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Proves

1. Prova: triar un nom de l’equip i emplenar la “Fitxa de grup”

2. Prova: quant de temps dura el recorregut del bus? (des del moment de pujar al moment de 
baixar) 

3. Prova (Plaça del Mercat) 

• Trobar un ficus centenari i fer-li una foto

• Quina forma té la seva base?

• Quant mesura el perímetre? 

4. Prova (Plaça del Mercat)

• Trobar l’església de Sant Nicolau i fer-li una foto 

• Quina forma té el seu campanar? 

5. Prova (Plaça del Mercat)

• Trobar l’estatua d’Antoni Maura i fer-li una foto

• Quan va viure i perquè va ser important? 

• Calculau el pendent de l’escala que puja cap a ell
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6. Prova (Plaça del Mercat)

• Trobar una gran pedra incrustada en un edifici i fer-li
una foto

• Què diu la tradició que va passar en aquesta pedra? 

• Quina unitat de mesura pots trobar a la placa que hi ha
davall de la pedra?

 

7. Prova: fer una foto de paràboles (representació de funcions de l’equació de 2n grau)

8. Prova: (plaça Rei Joan Carles I) 

• trobar una gran font amb un obelisc i fer-li una foto

• quins animals pots trobar en aquest obelisc?

• Quants litres d’aigua caben en aquesta font? (indicau com ho
heu calculat) 

9. Prova: quina altura té la Catedral? 

Indicau tres possibles maneres de calcular-ho: 

- Manera 1: 

- Manera 2: 

- Manera 3: 
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10. Prova conjunta: foto de tots els equips a les escales de la Catedral

11. Prova: Quina distància hem fet en total caminant? (Indicau com ho
heu calculat) 

 

12. Prova: fer una foto de l’equip 

13. Prova final: enviar totes les fotos a juan.carlos@iescteib.org 

Esperam que hagueu disfrutat
d’aquesta aventura!!

mailto:juan.carlos@iescteib.org
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