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Entrevista

Entrevista a  Anna Aguilar

A  la  nostra  redacció  ens  hem  assabentat  que  l'Ana 
Aguilar, la professora de matemàtiques, està realitzant 
un  projecte:  elaborar  un  llibre  de  text  que  ensenyi 
matemàtiques des d'un punt de vista més lúdic i eficaç.
És per això que hem decidit fer-li una entrevista.

1· De què tracta el teu llibre?

- U       – D'uns nois que ens ensenyen matemàtiques, de forma 
            divertida i mitjançant un còmic .

2· En què t'has inspirat per fer aquest llibre?

- En voler transmetre els coneixements matemàtics.

3· Com es titula?

-  “Abracadamat”

4· Quant  temps has tardat en escriure'l?

- Sis anys de moment . Corregir és el procés més lent . 

5· Això d'escriure un llibre juvenil per a fer les 
matemàtiques  divertides,  per  a  tu  ha  estat  un 
repte?

-Sí ,  però no  és ben bé perquè siguin divertides sinó 
entenedores  i  que  se'n  conegui  una  mica l'evolució 
històrica del coneixement matemàtic.

6·  Creus  que  els  alumnes  aprendran  més 
matemàtiques amb  aquest  “llibre”  o  bé  les 
veuran d'una altra forma?

-Espero que aquests personatges facin que els alumnes 
es  plantegin preguntes i resolguin dubtes.

7·  Com  t'ho  has  fet  per  combinar  les 
matemàtiques amb un còmic?

-He buscat les anècdotes de la història o bé el meu 
propi coneixement per transmetre'l als personatges. 

8·  Quants  personatges  hi  ha?  Quina  edat 
tenen?

-A  l'inici  hi  ha  quatre  personatges  que  són  els 
alumnes,  quatre  mascotes  i  una  professora;  en  el 
tema de les fraccions s'hi  afegeix un altre alumne. 
Tots  comencen  1r  d' ESO  i,  per  tant,  deuen  tenir 
entre dotze i tretze anys .

9· El teu llibre té il·lustracions? Les has 
dissenyat tu?

-  Sí.  No  les  he  dissenyat  jo,  sinó  una  noia  que 
treballa amb mi i em fa les il·lustracions, per tant és 
un procés  difícil  i  lent,  perquè li  he de transmetre 
molt bé com vull que ho faci. Tinc la sort de comptar 
amb la meva germana bessona que m'ajuda en la 
comunicació.

10· Te l'ha comprat alguna editorial?

-  No  .  El  publicaré jo  ,  per  la  xarxa  ,  es  pot 
descarregar o imprimir , però no és interactiu. Encara 
trigarà una mica ja que estic en un any semi-sabàtic.

11· Quin és l'últim llibre que t'has llegit?

-  Los  asesinos  matemáticos  atacan  de  nuevo  de 
Claudi Alsina.


