
 

 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòries ACOM, AMIC, AREM, 
ARAFI, ARAI, ARIE, CTP-ITT, CTP-XI, EXCAVA, MQD, PBR, RDG i XIRE 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 

1.- Dades bàsiques i resums 
 

Nom de la convocatòria  

MQD 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 

AMIC Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  

AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAFI  Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARAI Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 

ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 
educativa i d'ensenyament formal i no formal 

CTP-ITT Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 
Ajuts per a projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic. 

CTP-XI Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 
Ajuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca. 

EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 
paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 

MQD Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de 
Catalunya 

PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de 
les Ciències Socials i les Humanitats 

RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les 
desigualtats i violències originades per motius de gènere 

XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  

 
 

 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
Les TIC a l'ensenyament de la modelització matemàtica en Ciències Econòmiques i en Ciències Experimentals 

Dades de l'investigador responsable 

Nom 
Marianna 

Cognoms 
Bosch i Casabò 

Correu electrònic 
mbosch@fundemi.url.edu 
 
 



 

 

Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/de la  beneficiari/ària  
del/de la investigador/a 

 

 

 

 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Facultat d'Economia IQS, Universitat Ramon Llull 
 
 

Número d’expedient  
00160 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
modelització matemàtica, àlgebra lineal, càlcul, calculadora simbòlica, treball per projectes 

Data de presentació de la justificació  
14/01/08 

 

 



 

 

 

 

 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Aquest projecte proposa materials didàctics per a un nou plantejament de les assignatures de Matemàtiques dels 
primers cursos de Ciències Empresarials i d'Enginyeria Tècnica, més acord amb el procés de convergència europea, 
basat en la realització de projectes que anomenem “Tallers de Modelització Matemàtica” (TMM) en els quals: 
(1) Els alumnes parteixen de situacions i problemes reals per als quals han de construir per sí mateixos els 
models matemàtics més adients i, a partir de la manipulació adequada d’aquests models, poden obtenir la informació 
necessària per donar-los resposta.  
(2) El treball de construcció, experimentació i avaluació dels models es realitza amb el suport de la calculadora 
simbòlica Wiris i del full de càlcul Excel com a instruments “normalitzats” del treball matemàtic d’estudiants i professors. 
(3) S’adapten els programes de les assignatures de matemàtiques de primer curs per tal de poder-les associar a 
un petit nombre de Tallers que parteixen de situacions adaptades a cada titulació.   
L’assignatura de Matemàtiques per a les Ciències Empresarials s’articula entorn de dos tallers independents: “Matrius 
de transició” pel que fa a l’àlgebra lineal i “Previsió de vendes” per a la modelització funcional en una variable. 
L’assignatura de Matemàtiques per a l’Enginyeria s’articula entorn d’un únic taller, “Models de poblacions”, que abasta 
la majoria de continguts del curs: successions i models funcionals en una variable, àlgebra lineal i equacions 
diferencials. Un conjunt d’exercicis interactius basats en la calculadora simbòlica WIRIS (Wiris-player) serveix de suport 
per al treball tècnic imprescindible per al desenvolupament de les dues assignatures. 
L’experimentació d’aquests tallers durant 2 cursos consecutius (2006/07 i 2007/08) en dues universitats catalanes (URL 
i UAB) ha posat en evidència tant els innegables avantatges del nou dispositiu docent per a l’aprenentatge dels 
estudiants, així com les restriccions institucionals que actualment dificulten la seva gestió i difusió.  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
This project proposes teaching materials of what we call ‘Mathematical Modelling Workshops’ that give a new 
orientation to mathematics courses of a first year of Business and Engineering degrees, according to the EEES 
guidelines. The main features of these workshops can be described as follows: 
(1) Students start from problem related to a situation close to their field of interest (business or natural 
science). They have to construct appropriate mathematical models in order to obtain the necessary information 
to solve the problem.  
(2) The work of building, contrasting and evaluating models is carried out with the Computer Algebra System 
Wiris and the worksheet Excel as ‘normalized’ tools of students’ and teachers’ mathematical work. 
(3) The programme of each course is adapted in order to be associated to a small number of Workshops that 
cover the main part of the course.   
The course ‘Mathematics for Business’ is thus organized around two independent workshops: ‘Transition 
matrices’ related to linear algebra and ‘Sales forecasting’ related to one-variable functions. The course 
‘Mathematics for Engineering’ is organized around a unique workshop, ‘Models of populations’ reaching most 
of the contents: sequences and functional models in one-variable, linear algebra and differential equations. A 
set of interactive exercises based on Wiris (Wiris-player) supports the students’ technical work necessary for 
the development of both courses.  

 
 



 

 

 

 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
After two consecutive experimentations of these workshops during the academic years 2006/07 and 2007/08, 
the project can highlight the undeniable advantages of this new teaching device for the students learning of 
mathematics, as well as the institutional restrictions that currently hinder its management and diffusion. 

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

1. El punt de partida: ensenyar les matemàtiques com a eina de modelització 

Aquest treball pren com a punt de partida els resultats obtinguts pel projecte de MQD2003 “Aula 

Matemàtica, un projecte per a la millora de l’aprenentatge de les matemàtiques a la UAB” dirigit per F. 

Utzet (Dt. Matemàtiques, UAB) i de les nostres investigacions sobre les discontinuïtats matemàtiques i 

didàctiques en el pas de Secundària a la Universitat (Bosch, Fonseca, Gascón 2004; Bosch, Gascón, 

Serrano 2005). En el cas particular de les carreres amb poc component matemàtic (llicenciatures de 

biologia, geologia i química, administració d’empreses, enginyeria tècnica industrial i diplomatura en 

ciències econòmiques i empresarials), es posen de manifest dos aspectes importants que expliquen el 

fracàs i, sobretot, la falta de motivació dels estudiants que arriben a la universitat: 

(1) La matemàtica no es vincula als problemes extramatemàtics als quals poden donar sentit. No es 

mostra prou la potencialitat de les matemàtiques en la modelització de fenòmens (biològics, químics, 

econòmics) i la seva presència creixent en aquests àmbits. 

(2) A diferència de les carreres amb un alt component matemàtic (matemàtiques, física, enginyeries 

informàtiques, etc.), l’ensenyament universitari de les matemàtiques per a les ciències experimentals o 

per a l’economia i l’empresa fa poc ús de les noves tecnologies, especialment de les calculadores 

simbòliques, que avui dia constitueixen un instrument absolutament integrat al treball matemàtic tant 

en la recerca bàsica com en les aplicacions i desenvolupament. 

Moltes investigacions (com les recollides a Blum et al. 2007) han fet palesa la necessitat d’ensenyar les 

matemàtiques com a instrument de modelització tant a nivell universitari com pre-universitari, 

substituint un ensenyament basat en els criteris que reprodueixen la lògica de la construcció axiomàtica 

dels conceptes per qüestions que motiven la construcció dels models. Un estudi recent del nostre equip 

d’investigació en didàctica  mostra la possibilitat de dur a terme l’ensenyament de la modelització 

matemàtica a partir d’uns "Tallers de Modelització Matemàtica” o “Recorreguts d’Estudi i 

Investigació" on, en comptes d’ensenyar coneixements prèviament matematitzats, s’atorga tot el 

protagonisme als processos de matematització que donen lloc a aquests coneixements (Barquero, 

Bosch, Gascón 2005).  



 

 

 

 

 

1.1. El problema de l’ensenyament de la modelització matemàtica en primers cursos universitaris de 
ciències empresarials i de ciències experimentals 

Habitualment, els programes de les assignatures o cursos de matemàtiques universitàries es descriuen 

mitjançant “temes” que inclouen determinades definicions, propietats, teoremes, demostracions i tipus 

de problemes. Aquests tipus de problemes s’utilitzen per exemplificar l’ús de les definicions i 

teoremes, delimitant-ne al mateix temps l’àmbit d’aplicació. Gairebé sempre apareixen al final del 

procés d’estudi, com una conseqüència dels continguts de cada tema, una “aplicació” que els dóna 

sentit i en mostra la funcionalitat. Aquesta organització tradicional dels continguts de l’ensenyament – 

que s’ha imposat històricament per certes raons d’economia didàctica que no entrarem aquí a discutir – 

té l’inconvenient d’amagar les qüestions problemàtiques que constitueixen la “raó de ser” de les 

nocions, propietats, teoremes i tècniques que han acabat cristal·litzant en el saber matemàtic que es vol 

ensenyar. A més, atès que aquesta organització situa les nocions i teoremes com a origen de l’activitat 

matemàtica, tendeix a construir tipus de problemes molt “tancats” i “aïllats” per obtenir aplicacions i 

exemplificacions de cadascuna de les nocions o propietats de cada tema.  

Davant d’aquesta situació el problema didàctic sots jacent al desenvolupament d’aquest projecte  es 

pot formular en els termes següents: 

Donat un programa d’estudis proposat en una institució docent i descrit en termes 

clàssics, això és, mitjançant “temes” (que contenen definicions, teoremes, 

demostracions i tipus de problemes), ¿com es pot dissenyar un procés didàctic capaç de 

situar les qüestions problemàtiques en el punt de partida de l’estudi, fent que aquestes 

qüestions siguin les generadores dels continguts matemàtics que s’ensenyen i, en 

conseqüència, permetin articular els diferents continguts matemàtics del programa 

d’estudis?  

Considerem aquí el cas particular del primer curs de matemàtiques de les facultats de ciències 

econòmiques i empresarials i de ciències experimentals (biologia, geologia, química, física), el 

programa de les quals es presenta generalment estructurat en tres o quatre grans àmbits:  nombres 

reals, àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral (en una variable) i finalment, equacions diferencials i 

les seves aplicacions. Postulem que per abordar aquest problema didàctic és imprescindible que la 

modelització matemàtica sigui utilitzada de manera explícita i central en el procés d’estudi. En altres 

termes, partirem del principi que fer matemàtiques consisteix essencialment en un treball de 

modelització matemàtica. Aquesta activitat de modelització parteix de l’estudi d’un sistema 

extramatemàtic o prèviament matematitzat en el qual es planteja una qüestió problemàtica inicial, 

segueix amb la construcció d’un model d’aquest sistema que, degudament treballat, permet donar 

resposta a la qüestió inicial.  

Es podria suposar que les facultats de ciències experimentals, d’enginyeria o de ciències econòmiques 

i socials formen un entorn institucional força favorable per a l’ensenyament de la modelització 

matemàtica. En efecte, si els estudis citats incorporen al seu currículum assignatures de matemàtiques, 

és perquè aquestes representen una eina de modelització imprescindible per a la comprensió, 

utilització i desenvolupament de les ciències considerades. Curiosament, la realitat és força 

descoratjadora. La problemàtica de la modelització està pràcticament absent en l’ensenyament 

universitari espanyol on les matemàtiques tendeixen a organitzar-se de manera tradicional, en base a 

criteris que reprodueixen la lògica de la construcció axiomàtica dels conceptes i no a partir de les 

qüestions que motiven  la utilització dels models i les tècniques que aquests conceptes permeten 

elaborar. La situació no divergeix molt de la formació universitària francesa que, fa un anys, 

l’investigador en didàctica de la universitat de Marsella, Yves Chevallard, descrivia en els termes 

següents: 

Dans une telle formation, le souci des applications pratiques et même le simple contact entre le 

mathématique et le non mathématique sont à peu près totalement absents, quand ils ne sont pas 

regardés avec hauteur […]. L’inintérêt, muet ou proclamé, de la plupart des formations 

universitaires de mathématiques pour l’extramathématique  fait que les notions nécessaires pour 

penser mathématiquement le non-mathématique n’y reçoivent pas même un début de 

mathématisation […]. (Chevallard 1998) 

En efecte, i com ja apuntàvem inicialment, la “ideologia” imperant a l’ensenyament de les 

matemàtiques a les facultats de ciències és la que podríem anomenar de l’“aplicació”: el primer és 

aprendre a manipular els models matemàtics més importants i després ja es veurà com aplicar-los a 

cada àmbit particular de treball. Els models es “fabriquen” a partir de les nocions, propietats i teoremes 



 

 

 

 

 

de cada tema d’ensenyament, i es veuen posteriorment tants tipus de problemes com possibles 

aplicacions d’aquests models. No es té en compte que, en moltes ocasions, el model matemàtic que es 

vol utilitzar prové de la modelització prèvia del sistema al qual el volem aplicar. S’ensenyen 

coneixement prèviament matematizats, sense atribuir cap protagonisme als processos de modelització 

dels sistemes extramatemàtics que han donat lloc a aquests coneixements. Es considera que l’aplicació 

i la matematització (o modelització) són processos independents quan, en realitat, són processos 

inversos que es condicionen i donen sentit mútuament. 

1.2. Els “Tallers de Modelització Matemàtica” o “Recorreguts d’Estudi i Investigació” 

Per tal d’abordar el problema de l’ensenyament de la modelització matemàtica, utilitzarem la noció de 

Recorreguts d’Estudi i d’Investigació (REI) introduïda per l’autor ja citat (Chevallard 2004 i 2005) en 

l’àmbit de la recerca en didàctica de les matemàtiques. Considerem que un REI s’inicia amb l’estudi 

d’una qüestió Q amb fort poder generador, capaç d’imposar nombroses qüestions derivades. Per tal 

d’elaborar respostes a aquestes qüestions, caldrà reconstruir un gran nombre dels continguts del 

programa (nocions, propietats, teoremes, etc.), que apareixen així com una conseqüència (i no com 

l’origen) de l’estudi dels problemes. Els REI recuperen així la relació genuïna entre qüestions i 

respostes (o entre problemes i teories) que està a l’origen de la construcció del coneixement científic 

en general i de l’activitat de modelització matemàtica en particular.  

Aquest projecte se centra en el disseny i l’experimentació de dos processos d’estudi que situen la 

modelització en el cor del treball matemàtic que es proposa als alumnes i permeten recórrer, en el 

sentit dels REI, un ampli ventall de les matemàtiques ensenyades a un primer curs universitari. Atès 

que partim del programa d’assignatures descrites en els termes tradicionals citats anteriorment, per 

resoldre el problema didàctic plantejat cal elaborar un conjunt de REIs capaços de recobrir el programa 

de les assignatures “sense massa forats”, encara que puguin incloure certes redundàncies que sempre 

són útils en els aprenentatges. A més, degut al caràcter obert d’aquests recorreguts, el qüestionament 

que generen pot arribar a sobrepassar el programa de l’assignatura i fins i tot el marc estricte de la 

disciplina inicial.  

Per tal d’integrar més fàcilment els REI en l’organització habitual de les assignatures considerades, 

s’ha optat per presentar-los com a “Tallers de Modelització Matemàtica”, és a dir dispositius d’estudi 

on els estudiants, amb l’ajuda del professorat, han de resoldre qüestions a partir de la construcció, ús i 

avaluació de models matemàtics elaborats amb els materials teòrics i tècnics introduïts a les 

assignatures corresponents. Aquests Tallers complementen així les classes estàndard de “Teoria” i 

“Problemes”, presentant una organització didàctica clarament diferenciada. Els estudiants treballen per 

grups, generalment tenen accés a un ordinador, i el treball que han de dur a terme té un clar component 

“pràctic” vinculat a la seva titulació: un problema relacionat amb l’empresa o amb les ciències 

experimentals. 

En el cas de les “Matemàtiques per a l’economia i l’empresa”, s’han dut a terme dos Tallers: el primer 

basat en la qüestió “Donat un procés de mobilitat del personal d’una empresa, com preveure’n 

l’evolució a llarg termini?” i el segon en “Com preveure les vendes d’un producte per als propers 

trimestre, donada una sèrie de les vendes anteriors?”. En el cas de les “Matemàtiques per a 

l’enginyeria”, es parteix d’una única qüestió al voltant de l’estudi de la dinàmica de poblacions. 

L’estudi d’aquest qüestió es divideix en tres etapes que, degut al seu caràcter relativament autònom, 

poden donar lloc a tres recorreguts distints: poblacions en generacions separades, poblacions en 

generacions mesclades i evolució en temps continu. 

 

2. Objectius del projecte 

Els Tallers experimentats ens apropen al procés de convergència europea en la mesura que 

constitueixen dispositius didàctics apropiats per ensenyar una matemàtica que tingui sentit per als 

estudiants i que els permeti estudiar problemes que es plantegen en situacions reals pròpies de la seva 

especialitat. A més, proposen una matemàtica totalment instrumentalitzada per les TIC, perquè 

l’estudiant es pugui estalviar una gran part del treball amb els models matemàtics, i centrar-se en les 

tasques de construcció, interpretació i justificació dels models utilitzats. Hem triat com a eina la 

calculadora simbòlica Wiris que la Generalitat posa a disposició de la comunitat educativa catalana a 

través del web: calculadora.edu365.com.  

2.1. Objectiu general 



 

 

 

 

 

Com ja hem dit abans, l’objectiu general del projecte és dissenyar i experimentar un nou plantejament 

de les assignatures de Matemàtiques de primer, més acord amb el procés de convergència europea 

(aprenentatge per projectes, ús de les TIC, suport on-line, etc.) on s'utilitzi la Calculadora Simbòlica 

Wiris (CSW) per afavorir en els estudiants alguns aspectes fonamentals del treball de modelització 

matemàtica que és molt difícil fer viure en les condicions actuals d’ensenyament: 

- Introduir l’experimentació matemàtica dins el treball d’estudi, mitjançant la consideració de molts 

casos diferents, tant numèrics com algebraics o gràfics; 

- Donar cabuda al càlcul amb dades reals i ser capaços d’afrontar la complexitat matemàtica que això 

representa (nombres “molt grans” i “molts petits”, tractament de conjunts grans de dades, etc.); 

- Facilitar el treball intramatemàtic de manipulació del model construït (càlcul algebraic, analític i 

gràfic) per tal de deixar més espai a les tasques de construcció, interpretació, qüestionament i validació 

dels models. 

El canvi que es proposa i que s’ha experimentat no consisteix en completar el treball de classe amb 

algunes pràctiques amb l’ordinador. Es tracta d’una integració real de la CSW com a eina del treball  

matemàtic al mateix  nivell que el llapis i paper i la calculadora de butxaca, tant pel que fa al treball a 

classe per part del professor i alumnes com al treball individual fora de classe. Aquesta ampliació dels 

instruments habituals de treball s'acompanya d'una modificació substancial dels continguts i 

programació de l’assignatura, és a dir del tipus de tasques o problemes que els alumnes han d’aprendre 

a realitzar, de les tècniques amb que podran resoldre els problemes i fins i tot de les qüestions teòriques 

que se’ls haurà de proporcionar perquè puguin entendre, descriure, explicar i justificar el que fan. 

Aquest canvi també s'acompanya d'una modificació global dels dispositius didàctics emprats per fer 

possible els processos d’aprenentatge: treball del professor “a la pissarra”, treball dels alumnes a classe 

i fora de classe, entrega i correcció d’exercicis, planificació, elaboració i presentació de projectes, tipus 

d’avaluació.  

2.2. Objectius específics 

Els objectius específics del projecte es poden formular en els termes següents: 

(1) Dissenyar i experimentar, per a cada assignatura anual considerada, tres Tallers de Modelització 

Matemàtica (un per trimestre) que es proposaran als estudiants a mode de projectes a realitzar en grups. 

Cada projecte consisteix en l’estudi complet d’un problema de modelització de caràcter obert, és a dir 

que admet diferents tractaments o “recorreguts”.  

(2) Adaptar el contingut teòric i pràctic de cada assignatura per tal d’articular-ho amb les 

problemàtiques dels tallers: presentació dels casos a tractar, ingredients bàsics dels models a construir, 

utilització de la CSW, problemes nous que es plantegen, noves tècniques, etc. Que no hi hagi una 

supeditació del taller a la classe de teoria, sinó més aviat al revés, que les classes teòriques apareguin 

com l’aportació de les eines i nocions necessàries per al desenvolupament dels tallers. 

(3) Col·laborar amb l’empresa Maths for More, responsable del disseny i desenvolupament de la 

calculadora Wiris, per a l’adaptació de la CSW al tipus d’ensenyament que es vol dispensar i per a 

l’elaboració del material docent apropiat a l'ús de la CSW. 

(4) Proposar un sistema d’avaluació continuada dels estudiants que integri les tasques dutes a terme en 

la realització dels tallers i, per tant, no es limiti als coneixements apresos “al final de recorregut”.  

(5) Avaluar la posada el marxa de les noves assignatures, tant des del punt de vista de la conducció que 

en fa el professor, com del treball de l’estudiant. Aquesta avaluació és la que permetrà millorar i 

desenvolupar el mateix projecte per a la seva implementació a cursos posteriors i, eventualment, a 

noves assignatures. 

 

3. Pla de treball 

3.1. Planificació global 

� La primera etapa del projecte va consistir en precisar el disseny matemàtic dels tallers, és a dir en 

explorar les qüestions generatrius de cada taller per veure’n la seva potencialitat en relació als 

continguts matemàtics de les assignatures. 



 

 

 

 

 

� El segon pas va consistir en adaptar el contingut de cada assignatura als tallers (presentació de la 

problemàtica general, estudi de casos similars, etc.) i al fet que tant el professor com els alumnes 

podien fer ús de la CSW (nous tipus de problemes, noves presentacions teòriques, etc.). Aquesta 

etapa va suposar un treball de coordinació molt estret entre els diferents professors de les 

assignatures. 

� La tercera etapa ja englobava l’experimentació pròpiament dita dels tallers tant amb estudiants 

d’Enginyeria Tècnica Industrial (UAB) i Administració i Direcció d’Empreses (URL) durant el 

primer curs 2006/07. 

� De la primera experimentació en van podem extreure el que anomenem “restriccions 

institucionals” per al desenvolupament dels tallers, lligades al fet que es canvi un contracte 

didàctic molt establert entre professors i alumnes per un nou tipus d’activitat poc familiar. La 

desorientació inicial dels estudiants és llavors molt sovint deguda a una dificultat objectiva per part 

dels professors dels tallers per modificar el seu comportament a classe i per deixar que siguin els 

alumnes els qui assumeixin les principals responsabilitats de l’estudi. 

� A la segona experimentació del curs 2007/08 es van intentar corregir alguns dispositius dels tallers 

per tal d’afrontar millor les restriccions posades en evidència el curs anterior. També es va 

elaborar, juntament amb els enginyers de Maths for More, un conjunt d’exercicis interactius 

(Wiris-player) per ajudar l’estudiant a dominar millor les tècniques matemàtiques bàsiques 

imprescindibles per al treball de modelització. 

� Finalment es va fer una recollida dels diferents materials didàctics elaborats per tal de difondre’ls 

on-line a la web de FUNDEMI-IQS de la Universitat Ramon Llull (www.fundemi.url.edu, 

Formació Universitària)      

3.2. Els tallers duts a terme a la Facultat d’Economia IQS 

Durant els cursos 2006/07 i 2007/08 els tallers es van experimentar amb 9 grups de primer d’entre 30 i 

60 alumnes segons els casos. Durant els dos cursos hi va haver 5 professors diferents (quatre el curs 

2006/07 per a 5 grups i dos el curs 2007/08 per a 4 grups), que van participar tots al projecte. 

Presentem a continuació un resum i alguns trets destacables dels tallers experimentats. Es pot trobar 

una descripció més detallada a Ruiz, Bosch, Gascón (2006) i Serrano, Bosch, Gascón (en premsa i 

acceptat). 

A l’assignatura de matemàtiques per a l’economia i l’empresa, el programa es divideix en tres grans 

àmbits que corresponen als tres trimestres del curs: àlgebra lineal, càlcul diferencial en una variable, 

càlcul diferencial en vàries variables. El curs s’organitza en dues sessions setmanals de dues hores 

cadascuna. Durant els dos primers trimestres, a la primera sessió s’imparteixen classes “teòriques” 

(explicacions i resolucions de problemes per par del professor a la pissarra) i es dedica la segona a fer 

el taller de modelització matemàtica centrat en l’estudi d’una qüestió problemàtica relacionada amb 

l’economia o l’empresa i amb el temari del trimestre. Al tercer trimestre no es realitza cap taller i els 

estudiants han d’entregar al final un dossier amb l’estudi complet d’un conjunt de 7 funcions de dues 

variables. 

El treball en el taller dels dos primers trimestres es realitza en grups de 3 o 4 alumnes i requereix 

l’entrega d’un informe setmanal per grup amb els resultats parcials obtinguts i un informe final 

individual en acabar el trimestre. 

El sistema d’avaluació és el següent: 

� Un examen al final de cada trimestre on els estudiants han de resoldre un conjunt de problemes del 

mateix tipus que els que s’han estudiat a classe, que compta un 50% de la nota trimestral. 

� L’entrega dels informes en grup i individuals realitzats en el taller, que compta un 40% de la nota 

trimestral. 

� El 10% restant correspon a controls a clase i entregues de problemes resolts. 

Durant el curs 2006/07, el funcionament general dels dos tallers ha estat el següent. Els alumnes 

treballen en grups de 3 o 4 i, abans de la sessió següent, han d’entregar un informe amb una síntesi del 

treball realitzat a la sessió anterior. El professor corregeix aquest informe i l’entrega a la sessió següent. 

Al principi de cada sessió, un alumne elegit com a “secretari” a la sessió anterior fa una síntesi a la 

pissarra del treball col·lectiu dut a terme en la sessió anterior. Alguns cops aquestes síntesis es posen a 

disposició dels alumnes de tots els grups a la plataforma internet de l’assignatura. Durant el recordatori 



 

 

 

 

 

per part del “secretari”, la resta d’alumnes poden fer les seves aportacions i plantejar les qüestions o 

dubtes que els hagin pogut sorgir durant el treball en grup. Conjuntament amb el professor es decideix 

llavors quina direcció seguir per seguir amb l’estudi de la qüestió inicial. Com ja s’ha dit, en acabar el 

taller, cada alumne de manera individual ha de redactar un informe del  

Durant el curs 2007/08, es van introduir alguns canvis en l’organització general dels tallers per tal de 

donar més cabuda a classe al treball comú d’exposició i discussió dels resultats obtinguts i 

determinació del recorregut concret de l’estudi. Al principi de cada sessió, un grup elegit a l’atzar pel 

professor exposa el treball realitzat a la sessió anterior; el professor comenta l’exposició i fa una síntesi 

dels resultats més importants obtinguts; finalment, entre el professor i els alumnes, es discuteix sobre 

l’estratègia a seguir a partir d’aquí. Un alumne elegit com a “secretari” pren nota dels punts principals 

de la sessió i ho entrega per escrit al professor uns dies després perquè aquest ho pugui corregir i penjar 

a la plataforma de suport a la docència (blackboard) de l’assignatura. En acabar el taller, cada alumne 

de manera individual ha de redactar un informe sintetitzat el recorregut particular seguit en el treball en 

grup i els resultats que s’han anat obtenint, així com una resposta al plantejament del problema 

empresarial inicial. 

3.3. Els tallers experimentats a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la UAB 

L’experimentació es va realitzar durant del cursos 2006-2007 i 2007/08 amb alumnes de primer curs 

d’enginyeria tècnica en química industrial de la Universitat Autònoma de Barcelona dins de 

l’assignatura anual de “Fonament Matemàtics per l’Enginyeria”. Els dos professors de l’assignatura 

participaven al projecte. Es van experimentar tres tallers, un primer corresponent a models discrets de 

poblacions amb generacions separades, un segon corresponent a models discrets amb generacions 

mesclades i l’últim ja, referent a models continus, incloent equacions diferencials i sistemes 

d’equacions diferencials. Cal destacar que l’assistència al Taller era voluntària i podia incrementar en 

un punt la nota final de l’assignatura avaluada mitjançant l’entrega d’informes (realitzats 

individualment o en grups). 

El alumnes que va participar als tallers van ser 26 el curs 2006/07 i 32 el curs 2007/08. En total els tres 

tallers van durar 14 sessions de 2 hores. Una sessió introductòria, un primer taller de 4 sessions (primer 

trimestre) un segon de 3 i un tercer de 5 sessions. La sessió introductòria i el primer taller es van 

realitzar fora d’hores de classe. El segon i tercer ja es van realitzar molt integrats a les classes de teoria 

i problemes de les que consta el curs usual. No descriurem el detall el desenvolupament de 

l’experiència (cf. Barquero, Bosch, Gascón 2006a, 2006b, 2008, en premsa, acceptat). Només 

senyalarem molt breument quatre aspectes destacables de la seva posada en marxa: 

� A mida que avançaven els tallers, la problemàtica anava incidint cada cop més en la matèria de les 

classes de teoria i problemes. Al final, la teoria i els problemes es van dissenyar en funció dels 

tallers i no a la inversa. Cal destacar, que per tal de respondre a la qüestió generatriu i a les 

qüestions derivades, van anar apareixent de forma necessària, tots els continguts dels que consta un 

primer curs de matemàtiques universitari i encara alguns d’afegits. 

�  Gràcies a la realització del taller es van poder incloure molts aspectes característics de la pròpia 

naturalesa de l’activitat matemàtica que en general queden fora de l’ensenyament universitari 

actual. Per exemple: la formulació de noves preguntes, la exploració de situacions platejades amb 

mitjans informàtics, l’elaboració i avaluació de models per part dels propis estudiants, i la 

presentació d’informes. En totes aquestes activitats els alumnes havien d’aprendre a conviure amb 

preguntes sense una resposta immediata. 

� Es va haver de modificar de forma molt important l’organització i estructura del model didàctic. 

En aquest sentit podem destacar: la necessitat de sessions més llargues, el nou paper dels alumnes 

i del professor, ara els alumnes són els principals protagonistes del procés i el professor adopta el 

paper de director del procés encarregat de plantejar les qüestions principals, aportar la informació 

necessària i deixar als alumnes que elaborin les pròpies respostes, en grups o de forma individual. 

També apareixen canvis en la metodologia de l’avaluació, l’avaluació del taller s’ha dut a terme a 

partir dels informes elaborats pels alumnes que resumien les respostes provisionals a les qüestions 

que s’anaven tractant. 

 

4. Resultats obtinguts 

El resultats obtinguts en la realització del projecte es poden sintetitzar en els punts següents: 



 

 

 

 

 

� Disseny i experimentació dels Tallers de Modelització Matemàtica. Elaboració del material 

didàctic corresponent i difusió on-line. Adaptació del contingut teòric i pràctic de cada assignatura 

a les problemàtiques dels tallers. 

Del projecte n’ha sorgit un conjunt de materials didàctics (adjuntats en format electrònic i que es poden 

consultar lliurement a la web www.fundemi.url.edu, formació universitària) que permeten implementar 

dues assignatures de matemàtiques per a dos àmbits diferents, l’Economia i Administració i Direcció 

d’Empreses per una banda, les Ciències Experimentals, de l’altra. Aquestes assignatures s’estructuren 

en torn a tres tallers de modelització  matemàtica (un per trimestre) centrats en l’estudi d’una única 

qüestió inicial de l’àmbit o especialitat corresponent, que evoluciona i van donant lloc a nous 

problemes i noves qüestions de modelització. El material que proposem no és només relatiu als tallers 

(materials per als alumnes i per als professors, exemples d’informes finals dels tallers, etc.) sinó que 

inclou també el programa i material de les assignatures completes per tal que els tallers quedin 

perfectament integrats i no apareguin com un treball complementari (i, per tant, secundari i menys 

important).   

� Elaboració d’un material didàctic interactiu amb la calculadora simbòlica Wiris 

Les dues experimentacions dutes a terme van posar de manifest la necessitat de donar als estudiants 

eines i espais de treball individual per a l’exercici de les tècniques matemàtiques més bàsiques i 

necessàries per al desenvolupament de l’assignatura. S’ha dissenyat amb l’empresa Maths for More un 

material interactiu la calculadora simbòlica WIRIS anomenat Wiris-player (que també s’adjunta), 

adaptat a l’assignatura de Matemàtiques per a l’Economia i l’Empresa que està actualment en curs 

d’experimentació. 

� Difusió dels tallers, viabilitat i anàlisi de les seves restriccions didàctiques 

La proposta d’un nou material didàctic ha d’anar acompanyada sempre d’un estudi sobre la seva 

“viabilitat” en condicions experimentals més generals. En el nostre cas, cal senyalar que la majoria del 

professors dels tallers eren investigadors en didàctica de les matemàtiques i creadors del material 

utilitzat. Aquest curs 2008/09 s’estan experimentant els tallers amb professors de fora de l’equip 

d’investigació per fer un estudi de les condicions necessàries per a la seva difusió. Junt amb el projecte 

hem dut a terme un estudi de les restriccions que dificulten la posada en marxa dels tallers pel fet que 

moltes de les activitats surten fora del contracte didàctic establert a l’ensenyament universitari. Els 

resultats de l’estudi s’han presentant a diferents congressos internacionals de didàctica de les 

matemàtiques (Barquero, Bosch, Gascón, en premsa i acceptat; Serrano, Bosch, Gascón, en premsa i 

acceptat)) i formen part de dos projectes de tesi doctoral en curs. Es preveu també presentar els 

resultats del projecte a la Universitat de Copenhage a la primavera 2009. 
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