
Dues revistes de problemes 
Ricard Peiró i Estruch. Llicenciat de Matemàtiques. Universitat de 

València. 

Professor de Matemàtiques. IES “Abastos” València. 

 

Una de les tasques lúdiques que satisfà més els matemàtics i que 

hauríem d’inculcar als estudiants és la resolució de problemes. 

Aquest joc requereix una forta concentració i preparació i ens dóna, 

després de diversos intents, satisfaccions o frustracions que són inherents al 

joc. 

Les revistes de problemes són: 

La canadenca Crux Mathematicorum http://www.cms.math.ca/crux/ , la 

qual té una secció lliure (Mayhem) dedicada a l’ensenyament mitjà i la sevillana 

TriángulosCabri http://personal.us.es/rbarroso/trianguloscabri/ que dirigeix, des 

de fa més de 10 anys, el professor Ricardo Barroso. Totes dues efectuen una 

gran tasca de divulgació de la resolució de problemes amb la proposició de 

problemes i publicació de les sues solucions , efectuades per un gran conjunt de 

col·laboradors. 

Amb la comunicació presente les dues revistes i propose als participants 

la possibilitat per participació en les mateixes. 

 

 

 

 

La revista Crux Mathematicorum està editada per la Canadian 

Mathematical society, aquest any és publica el volum 36. 

Crec que és la revista més completa dedicada a la resolució de 

problemes, perquè va dirigida a distints nivells (primàri, secundàri, 



universitari,...) i per la gran varietat de problemes (numèrics, geomètrics, 

algebraics,...) 

La revista presentada en format pdf i en paper per als subscriptors es 

publica amb 8 números a l’any. La temàtica és la resolució de problemes de 

distinta dificultat. També publiquen articles monogràfics i d’opinió. 

Des del volum 22 fins el 30 són completament lliures i es poden 

descarregar des de la seua pàgina web. 

 

La revista publica els enunciats en francés i anglés, les solucions estan 

només en anglés.  

 

Les seccions de la revista són: 

SKOLIAD. Apartat de problemes de nivell de primària. 

MATHEMATICAL MAYHEM. Apartat de problemes de nivell de 

secundària i batxillerat. Aquesta secció és lliure en tots els seus números i per 

la temàtica la més interessant per als nostres alumnes. 

PROBLEM OF THE MONTH. Estudi sobre un problema especial. 

THE OLYMPIAD CORNER. Apartat de problemes proposats en les 

distints olimpíades. 

BOOK REVIEWS. Apartat de comentaris sobre llibres publicats de 

matemàtiques. 

PROBLEMS. Apartat de problemes d’alt nivell. 

 

Els problemes MATHEMATICAL MAYHEM són proposats per 

professors, alumnes o els editors de la revista. Es donen 3 mesos per poder 

resoldre’ls i enviar la solució a una direcció electrònica. De cada problema 

només publiquen una solució (al voltant d’un any de la seua publicació), la que 

els editors consideren més original. 

 



El problema següent va ser publicat en el volum35 número 4. 

La seua publicació s’ha efectuat en el volum 36 número 2. 

 

 
 

Podem observar la gran diversitat de nacionalitat dels que resolen els 

problemes. 

 



Un problema de la secció PROBLEMS: 

  



 

 

La revista Laboratorio Virtual de triángulos con Cabri, està editada 

pel professor Ricardo Barroso Campos de la Universitat de Sevilla. 

Està dedicada a la geometria del triangle. Fa més de 10 anys que està 

publicada. 

La periodicitat de la revista és quinzenal. El professor Barroso publica al 

voltant de 4 problemes el dia 1 i 16 de cada més, deixa 10 dies per poder 

donar-los solució i publica totes les solucions presentades. Després de desé 

dia només publica aquelles distintes de les publicades. 

La procedència dels problemes és diversa: proposta del mateix 

professor, proposta dels col·laboradors, proposta de distints llibres (la 

bibliografia dels llibres és abundant, alguns d’ells antics). 

Actualment té al voltant de 600 problemes publicats. Han participat al 

voltant de 90 col·laboradors (plantejant o resolent problemes). 

La revista té un comité editorial que s’encarrega de resoldre dubtes de 

solucions presentades, aquest comité es renova cada dos anys. He participat 

dos anys en aquest comité ajudant el professor Barroso en els seus dubtes. 

El nivell dels problemes es divers. Des de problemes de nivell secundari 

o bé problemes d’alt nivell. 

Moltes solucions van acompanyades per applets de CabriJava, que 

donen a la solució una interactivitat gràfica. 

 



Problema plantejat la segona quinzena de febrer de 2007. 

Aquest problema el vaig proposar als meus alumnes de 4t d’ESO de 

l’IES Juan de Garay de València, informant-los que era d’internet i que el premi 

era la publicació. Els vaig donar 10 minuts per resoldre’l individualment. El van 

resoldre 4 alumnes. 

Resposta de Victoria Arauz García. Alumna de 4t opció B 

IES "Juan de Garay" València. 

 



Aquest problema el vaig proposar la primera quinzena de desembre de 2003: 

 

 
 

Un problema d’alt nivell és el de la primera quinzena de maig de 2010. 

D’aquest problema foren publicades 3 solucions, una d’elles la  meua. 
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La meua solució: 

 

Problema 562 

Siguen donats un triangle 
∆

ABC  i un punt P. 

Siguen X, Y, Z els punts simètrics de P respecte dels costats AB,AC,BC del triangle, 

respectivament. Demostreu que les circumferències c ircumscrites als triangles 
∆

XYC , 
∆

YZA , 
∆

ZXB  i 
∆

ABC , totes quatre s’intersecten en un punt. 

 

Solució: 

 

Notem que per la simetria CYCP = , CXCP = . 

C2XCY =∠  

Anàlogament, AZAPAY == ,  A2YAZ =∠ . 

Aleshores, Aº90AZY −=∠  

 

Siga T el punt d’intersecció de les circumferències circumscrites als triangles 
∆

XYC , 

∆
ABC , distint de C. 

Siga ATY∠=α . 

El quadrilàter TXCY és inscriptible, aleshores, C2º180YTX −=∠ . 

Cº90YTX
2
1

YTC −=∠=∠ . 

Aº90)Cº90(BYTCATCATY −=−−=∠−∠=∠=α . 

Aleshores, ATYAZY ∠=∠ , per tant, T pertany a la circumferència que passa pels 

punts AZY. Per tant, T pertany a l circumferència circumscrita al triangle 
∆

YZA  

Anàlogament T pertany a la circumferència circumscrita al triangle 
∆

ZXB . 

 

Altres revistes de problemes: 

Mathematical Reflections. 

http://reflections.awesomemath.org/index.html 

Publicada per Titu Andreescu i Gabriel Dospinescu. 

Idioma: anglés. 

Periodicitat: 6 números a l’any. 



KöMaL 

http://www.komal.hu/info/bemutatkozas.e.shtml 

Publicada per MATFUND Hungarian High School Mathematics and 

Physics Foundation, the János Bolyai Mathematical Society and the Roland 

Eötvös Physical Society with the financial support of the Ministry of Education 

and Cultura. 

Idioma: magiar i anglés. 

Periodicitat: 8 números per curs acadèmic. Es premia als millors 

estudiants que presenten solucions. 

Problemes de preparació per a l’olimpíada de matemàtiques. 

Un dels alumnes premiats va ser Paul Erdös, quan era estudiant. 

 

Per a concloure, donada la importància de la resolució de problemes en 

l’ensenyament de les matemàtiques i en particular en l’ensenyament secundari 

és important conéixer i participar en les esmentades revistes. 

 

València, setembre de 2010. 


