Gymkana

IES Gabriel Ciscar (Oliva)

Data de realització i temporalització: 17/04/2015 de 11:00 a 14:00
Descripció de l'activitat:
Es tracta d'una competició entre diferents grups de 3er i 4t d'ESO, on cada grup disposarà d'un equip
format per 5 persones representant a la classe. Els equips han d'anar realitzant diverses proves en
l'ordre que consideren oportú (la ubicació de les proves estarà marcada en un mapa d'Oliva). Les
proves seran de caràcter matemàtic i es necessiten realitzar mesures per als càlculs. Un equip haurà
de superar totes les proves de manera correcta per a finalitzar amb èxit la gymkana. L'equip que
primer aconseguisca passar totes les proves i que obtinga un resultat correcte en totes elles (es
considerarà correcte un error en els càlculs inferior al 10%), serà el guanyador de la prova (cada
equip deixarà els resultats de la prova en Consergeria de l'Institut, on es registrarà l'hora exacta de
finalització de la prova). En cas que un equip no finalitze els resultats de totes les proves i s'arribe a
les 14:00, ha de deixar els fulls de les proves també en Consergeria, ja que podria guanyar la prova
sempre i quan tinga més resultats correctes que els altres equips.
Respecte a les mesures per a la realització dels càlculs, es poden realitzar de manera simultània o
inclús diferents equips poden col·laborar entre ells si ho consideren oportú. En tot cas, ningun equip
pot impedir que un altre equip realitze les mateixes mesures de manera simultània. Si fóra totalment
impossible mesurar simultàniament, es respectaran els ordres d'arribada al lloc.

Proves proposades:
Zona 1: En el creuament entre el Passeig d'Oliva (Alcalde Juan Sancho) i el carrer Alcalde
Francisco Llorca
1. Mesura de volum d'una font
2. Càlcul de l'alçada d'un arc rectangular
3. Volum d'una construcció
Zona 2: En Sant Roc (Carrer Santa Llúsia i Portal del Fosar)
4. Àrea d'un arc
5. Càlcul del pendent d'un carrer
Zona 3: En la Raconada d'Alonso
6. Càlcul del radi d'un arc de circumferència
Zona 4: En el Conservatori de Música
7. Comptant colors

Materials que es requereixen per a les proves:
- Mapa d'Oliva amb la ubicació de les proves (es proporciona a l'inici de la prova).
- Fulles de les proves (es proporcionen a l'inici de la prova).
- Bolígraf, llibreta i calculadora (o mòbil).
- Un metre extensible (com a mínim per a mesurar 3 metres amb una única mesura)
- Un espill.

1. Mesura del volum d'una font
2. Càlcul de l'alçada d'un arc rectangular

Aquestes dues proves es realitzaran en la redona del Passeig que es veu en la figura anterior.
Per al càlcul del volum d'aigua que cap en la piscina (el resultat ha d'expressar-se en litres) heu de
tindre en compte que la piscina té forma de lletra H i considerarem que l'aigua pot arribar d'alçada
fins on s'acaben els taulellets blaus, és a dir, no heu d'agafar la profunditat de l'aigua que es tinga en
eixe moment, sinó des del fons fins on s'acaben els taulellets blaus.
Pistes:
- La piscina és simètrica.
- El volum d'un prisma rectangular de costats a, b i c és a·b·c.
- Com la piscina té forma de lletra H, en realitat són tres prismes rectangulars (dos d'ells iguals).
- Un litre és igual a un decímetre cúbic.
Per al càlcul de l'alçada de l'arc rectangular (el resultat ha d'expressar-se en centímetres)
considerarem l'arc des de la base, és a dir, també heu de considerar la part que es troba dins de la
piscina.
Pistes:
- Podeu utilitzar l'espill i aplicar la semblança de triangles, o si ho preferiu, encara que no ho
recomane, també podeu entrar a la piscina i intentar fer que el metre arribe fins la part de dalt de

l'arc.
- A continuació us mostre un exemple de com calcular l'alçada utilitzant un espill:
Suposem que posem l'espill en terra i ens allunyem de l'espill una certa distància de manera que
observem just al centre de l'espill la part superior de l'arc.
Hem de calcular tres longituds, que són, l'alçada de la persona que està mirant l'espill fins als seus
ulls, la distància horitzontal des dels peus de la persona que està mirant l'espill fins al centre de
l'espill i la distància horitzontal des del centre de l'espill fins l'arc (espere que en aquesta última
mesura el metre no es doble, ja que si no és així haureu de calcular-la posant el metre submergit
dins de l'aigua o inclús haureu d'entrar dins de la piscina).
Els càlculs us els mostre en el següent dibuix:
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I la relació que heu d'utilitzar és: H/D = h/d
Per cert, recordeu que per a obtindre l'alçada total haureu de sumar H i la part de l'arc que queda
baix els vostres peus.

3. Volum d'una construcció

En aquest cas heu de calcular el volum en metres cúbics d'aquesta construcció blava al costat de la
redona del Passeig de la primera prova i que té forma de prisma rectangular (suposarem que és un
prisma perfecte, és a dir no tindrem en compte finestres). Considerarem que l'altura es calcularà
únicament on tenim taulells i suposarem que la fila de dalt de taulells es compta com si foren
taulells complets.
Pistes:
- Calculeu l'altura i l'amplària d'un taulell i multipliqueu per les quantitats convenients, o si voleu
podeu fer alguna de les mesures directament.
- El volum d'un prisma rectangular de costats a, b i c és a·b·c.

4. Àrea d'un arc

En esta prova heu de calcular l'àrea que té l'arc de la figura (en m2), que es troba en la plaça de Sant
Roc. Haureu de calcular l'àrea d'un rectangle i sumar-li l'àrea de mig cercle (considerarem que la
part de l'arc és mitja circumferència perfecta).
Pistes:
- Necessiteu el radi de l'arc (cosa que podeu calcular fàcilment des de terra) i l'altura de la part
rectangular.
- Recordeu que l'àrea d'un cercle és A= πr2
- Si no podeu calcular l'altura de la part rectangular, podeu mirar en la prova 2 un mètode per a
calcular-la utilitzant un espill.

5. Càlcul del pendent d'un carrer
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En aquesta prova heu de calcular el pendent del carrer Santa Llúsia, que podeu veure en les imatges
anteriors i que es troba també al costat de la Plaça de Sant Roc.
Pistes:
- Agafeu dos punts en horitzontal i calculeu l'altura en vertical per a eixos dos punts fins la barana.
- Calculeu també la distància horitzontal entre els dos punts que heu decidit agafar (intenteu que no
siguen molt propers, estaria bé realitzar els càlculs utilitzant com a mínim uns 3 metres entre els
punts).
- El pendent serà (h2-h1)/d

6. Càlcul del radi d'un arc de circumferència
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En la “Raconada d'Alonso” tenim un arc que no és la meitat d'una circumferència.
Suposarem que és només una part molt xicoteta d'una gran circumferència. L'objectiu
en aquesta prova és trobar el radi d'eixa gran circumferència.
Per a calcular aquest radi haureu de calcular la corda (valor c) i la fletxa (valor f) i
utilitzar l'expressió que relaciona el radi amb aquestos valors, que és la següent:
radi = c2/(8f) + f/2
Pistes:
- El càlcul de c és senzill, ja que podeu calcular la corda des de terra.
- El càlcul de f ja no és tan fàcil, però si penseu un poc, podreu obtindre'l restant dues
quantitats que haureu de mesurar.

7. Comptant colors

En aquesta prova haureu de comptar la quantitat de pals de color blau, la quantitat de
pals de color roig i la quantitat de pals de color groc de la tanca que delimita la zona
de pàrking del Conservatori d'Oliva.
Heu d'anar amb compte, perquè algunes parts de la tanca no segueixen sempre el
mateix patró.
Pista per al càlcul:
- Convé observar el patró i obtindre el resultat utilitzant multiplicacions, a excepció
dels trams que tenen un patró diferent, que s'hauran de sumar posteriorment.
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Mapa d'Oliva amb les zones de les proves

FULLA D'EQUIP
Els resultats de cada prova han de ser escrits en aquesta fulla.
Prova 1: ____________ l
Prova 2: ____________ cm
Prova 3: ____________ m3
Prova 4: ____________ m2
Prova 5: ____________
Prova 6: ____________ m
Prova 7: Blaus _____ Rojos _____ Grocs _____
Si els resultats només presenten un 10% d'error respecte a una mesura que suposarem
exacta, seran considerats com a correctes, excepte en la prova 7, on s'han de donar els
resultats exactes.
És més important obtindre els resultats correctes que el temps total utilitzat en la
realització de les proves.
Escriviu a continuació el grup i el nom i cognoms dels membres de l'equip.
Grup:
Membres de l'equip:
-

