
TINGLADO 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona 
Del 14 de març al 16 de juny de 2019
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Visites exposició (lliures): dimarts a dissabte de 10 h a 13 h i de 16 h a 19 h (fins al 31 de març) 
dimarts a dissabte  de 10 h a 13 h i de 17 h a 20 h (a partir de l’1 d’abril) - diumenges i festius d’11 h a 14 h

Reserves per a grups escolars: http://www.codoleducacio.com

Activitats familiars (cal reserva a http://tiquets.mmaca.cat)
Dissabtes 30 de març, 13 d’abril, 4 i 25 de maig i 15 de juny

10.30 h a 11.30 h Dinamització de l’exposició “Petites experiències matemàtiques”. Activitat familiar amb fills de 6 a 9 anys. 
Amb un educador, els petits acompanyats per algun familiar podran afrontar diferents reptes matemàtics

11.30 h a 12.30 h Taller familiar “Cúpules de Leonardo” Activitat familiar (+6 anys)
Aquest és un taller on podreu participar tots, des dels més petits fins als avis. Consisteix a construir, utilitzant un sol model 

de bastó, diferents models d’estructures. En acabar, podreu entrar dins la cúpula o bé aixecar-la i traslladar-la

Xerrades complementàries programades:
Lloc: Tinglado 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona (dins de l’exposició)

Dijous 14 de març de 2019 a les 17.30 h
“Pi-Xerrada” - a càrrec de membres del MMACA

Dijous 25 d’abril de 2019 a les 17.30 h
“Matemàtiques i literatura: una oportunitat” - a càrrec de Xavier Roca, professor de matemàtiques 

de l’Institut Ramon Berenguer IV de Cambrils
Dijous 30 de maig de 2019 a les 17.30 h

“Matemàtiques invisibles: prohibit no sentir!” - a càrrec de Virginia Carmona, professora de matemàtiques 
de l’Institut Joan Amigó i Callau de l’Espluga de Francolí i professora del CRP Baix Camp



L’associació MMACA

L’Associació per a promoure i crear un Museu de 
Matemàtiques a Catalunya, MMACA, es va constituir l’any 
2006 com un grup de treball de la Federació d’Entitats 
per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya 
(FEEMCAT). La iniciativa va ser molt ben rebuda per la 
comunitat matemàtica i acollida per la Societat Catalana 
de Matemàtiques (SCM). Així mateix va comptar amb 
el suport decidit del Departament d’Ensenyament 
mitjançant el CESIRE-CREAMAT. L’ICE de la Universitat 
Politècnica de Catalunya va donar suport logístic al grup.

Amb l’organització d’exposicions, cursos de formació, 
activitats al carrer, col·laboracions i participació en 
actes, l’associació treballa per divulgar i estimular 
una imatge social positiva de les matemàtiques, 
apropant-les a les persones mitjançant experiències 
interactives i activitats de manipulació.

El Museu de Matemàtiques de Catalunya, MMACA, 
presenta bona part de la seva exposició a Tarragona.

Tots els materials han estat construïts pel MMACA, 
tenen caràcter manipulatiu i lúdic, amb diferents nivells 
de dificultat, pensats per oferir ocasions de col·laboració 
i discussió entre els visitants. Es presenten petits reptes 
o mostren aspectes poc habituals i sorprenents de la 
matemàtica i no requereixen coneixements específics.

Entre els continguts que es presenten destaquen els 
apartats de Geometria (dissecció de polígons, Pitàgores, 
construcció de políedres, visualització de simetries amb 
miralls, etc.); Càlcul (jocs numèrics, puzles de fraccions, 
etc.); Estadística (atzar i regularitat, generació de 
mostres, inferència); i altres (estratègia, combinatòria, 
corbes singulars, il·lusions òptiques, paradoxes, etc.)


