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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1. Modelització: 

Modelitzar és elaborar un model que representi o descrigui adientment un fenomen, un objecte 
o un procés de la realitat 

[1]
.  

 
La modelització matemàtica, com a pràctica en l’ensenyament, dona a l’alumnat una relació 
entre el món real i les matemàtiques. Les activitats de modelització poden motivar el procés 
d’aprenentatge i ajudar a l’alumnat a establir arrels cognitives sobre les que construir 
importants conceptes matemàtics. 
 
Un model matemàtic és una relació entre certs objectes matemàtics i connexions per un costat, 
i per l’altra, una situació o fenomen d’àmbit no matemàtic. A nivell didàctic això implica que, en 
primer lloc, quan la matemàtica és aplicada a una situació extra-matemàtica, algun model 
matemàtic està involucrat, explícita o implícitament en aquesta situació. En segon lloc, per a 
que un alumne experimenti amb un model matemàtic i sigui capaç de reflexionar sobre les 
relacions existents en ell, és una pre-condició epistemològica que aquest alumne sigui capaç 
de percebre la situació o fenomen modelat així com la matemàtica en joc, com dos objectes 
separats, però a la mateixa vegada interrelacionats

[2]
. 

El procés de modelització no és un procés lineal, sinó un procés cíclic on les reflexions sobre el 
model i la intenció d’ús d’aquest, porta a una redefinició del model. Aprendre a modelitzar es 
aprendre a estructurar el context, matematitzar i re-interpretar els resultats d’aquesta 
matematització, revisar el model i modificar-ho

[3]
. 

 
Analíticament és possible descriure un procés de modelització matemàtica a partir de sis 
etapes

[2-4]
: 

1) Formulació del problema: formulació d’una tasca (més o menys explícita) que guiï la 
identificació de les característiques de la realitat que serà modelitzada.  

2) Sistematització: selecció dels objectes rellevants, relacions, etc. del domini 
d’investigació resultant i idealització de les mateixes per fer possible una representació 
matemàtica. 

3) Traducció d’aquests objectes i relacions al llenguatge matemàtic. 
4) Ús de mètodes matemàtics per aconseguir resultats matemàtics i conclusions. 
5) Interpretació dels resultats y conclusions considerant el domini d’investigació inicial. 
6) Avaluació de la validesa del model per comparació amb dades (observades i/o 

predites) i/o coneixement teòric o per experiència personal o compartida. 
 
La gran varietat de mètodes de modelització es poden classificar segons diferents criteris

[5]
: 

 

 Respecte a la base de temps (evolucions temporals): 
 Models a temps continu: el temps evoluciona de forma continua (és un nombre 

real) 
 Models a temps discret: el temps per salts d’un valor sencer a un altre (és un 

nombre sencer). 

 Respecte als conjunts de valors de la variables d’interès en el model: 
 Esdeveniments discrets: les variables prenen els seus valors en un conjunt 

discret. 
 Esdeveniments continus: les variables són nombres reals. 
 Esdeveniments mixtes. 

 Segons la informació d’entrada:  
 Models heurístics, basats en explicacions sobre les causes que donen lloc al 

fenomen estudiat. 
 Models empírics: fan servir observacions directes i/o resultats d’experiments 

del fenomen estudiat. 
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 Segons tipus de representació: 
 Models qualitatius o conceptuals: prediuen si l’estat del sistema anirà en una 

determinada direcció o si augmentarà o disminuirà alguna magnitud, sense 
importar exactament la magnitud concreta. 

 Models quantitatius o numèrics: inclouen fórmules i algoritmes matemàtics més 
o menys complexos que relacionen els valors numèrics. 

 Segons la presencia o absència de aleatorietat: 
 Models deterministes: es coneix de manera exacta el resultat ja que no hi ha 

incertesa sobre la seva consecució, les dades són conegudes i el procés per 
aconseguir els resultats està perfectament decidit i fixat. 

 Models estocàstics o probabilístics: no es coneix el resultat amb precisió, per 
tant hi ha incertesa o variabilitat en les respostes, l’atzar juga un paper 
important. 

 
La classificació més important és entre models discrets i continus. Els models discrets es 
construeixen utilitzant la matemàtica dels esdeveniments discrets i no a partir de taxes o 
velocitats, constitueixen una eina especialment interessant per a ser utilitzada amb imaginació 
en qüestions lligades a la realitat, que es caracteritza molt sovint per la presència 
d’esdeveniments no continus

[6, 7]
. En molts casos, els resultats de simulació que es poden 

aconseguir amb un model discret complementen els resultats que un model continu pot 
proporcionar. Per tant, aquests dos tipus de modelització (continua i discreta) no són excloents, 
sinó complementaries i necessàries per a l’estudi de sistemes complexos. 

 

1.2. Model basat en agents (Agent-Based Model, ABM) 

Seria molt interessant poder treballar amb els estudiants de secundaria un tipus de 
modelització amb una perspectiva diferent a la de la modelització més clàssica que s’acostuma 
a trobar en els currículums actuals: la modelització basada en agents (Agent-Based Models, 
ABMs). Aquest tipus de models són models computacionals utilitzats per representar i estudiar 
sistemes formats per moltes entitats autònomes que interrelacionen entre elles i amb el medi 
en el que es desenvolupen

[8]
.  

Un sistema complex està compost per varies parts interconectades; per a descriure un sistema 
complex no només fa falta conèixer el funcionament de les parts, sinó també com es relacionen 
aquestes entre elles. La modelització clàssica presenta limitacions i restriccions per a l’estudi 
de sistemes complexos. Els ABMs són models computacionals que descriuen als individus o 
parts que configuren el sistema com a entitats autònomes i discretes, i focalitzen tota la seva 
atenció en caracteritzar aquestes parts discretes mitjançant regles de comportament, que fan 
que aquestes parts interaccionin entre elles i amb l’entorn on es troben. Aquests models 
controlen les operacions simultànies de múltiples entitats, intentant així recrear i preveure les 
accions de fenòmens complexos. Són una eina adient per abordar l’estudi de sistemes 
complexos

[3, 7]
.  

Aquests models faciliten la manipulació “virtual” del sistemes modelats a partir de la observació 
i anàlisis dels resultats de la pròpia simulació. 

Els primers exemples d’utilització d’ABMs es donen en l’àrea de la biologia en general, i en 
l’ecologia en particular

[8]
. En els últims anys, s’estan publicant cada vegada més treballs basats 

en l’ús d’ABMs, sent les àrees d’aplicació cada vegada més diverses. Podem trobar ús d’ABMs 
en àrees específiques i tant diferents com per exemple: microbiologia, ciències forestals, gestió 
i medi ambient, matemàtiques, química, física, ciències socials, art, psicologia i economia. 
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1.3. Modelització a la ciència 

L’ensenyament de les ciències basada en l’elaboració de models té gran acceptació entre la 
comunitat educativa. La modelització és una eina molt útil i necessària per representar, 
analitzar i discutir qüestions relacionades amb determinats estudis, especialment per l’estudi de 
sistemes complexos, o sistemes que involucrin diverses variables o factors, o molts elements 
que interacciones conjuntament, entre altres possibilitats. 

La modelització en la ciència és important en la presa de decisions, ja que permet explorar de 
manera “virtual” les conseqüències d’unes determinades accions sobre l’escenari a explorar

[9]
. 

Això és molt important en tots els camps científics.  

Es troben molts exemples de treballs i/o publicacions que fan servir l’ús dels ABMs o en els 
models basats en individus (IBMs, els ABMs biològics), en les seves investigacions en diferents 
camps de la ciència. Aquesta varietat de treballs posen de manifest el potencial d’aplicació dels 
ABMs. Alguns exemples són: 

 “Hominids: an agent-based spatial simulation model to evaluate behavioral patterns of early 
Pleistocene hominids” 

[10]
: l’ABM simula les accions de dues especies d’humans definides 

per paràmetres simples. Han de sobreviure en tres diferents entorns dinàmics. Els resultats 
donen informació sobre preferències d’alimentació, anatomia, estratègies de supervivència 
en els diferents entorns, etc. 

 “Discrete-element, individual-based and agent-based models: Tools for interdisciplinary 
enquiry in geography?”

[11]
: la modelització aconsegueix l’efecte de molts individus 

interactuant i generant estructures emergents a escala de comunitat. Les característiques 
estructurals d’entorns socials i naturals influenciaran en el comportament dels agents 
(humans), i a la vegada, les conseqüències dels seus actes. El principal repte és trobar les 
normes que representin els desitjos, sentiments, creences dels humans reals, reflectint el 
context cultural i així permetent explorar les limitacions socials i econòmiques dels agents 
en estudi. 

 “Coupling agent-based models of subsistence farming with individual-based forest models 
and dynamic models of water distribution” 

[12]
: aquest programa de modelització dóna 

pautes per determinar les localitzacions idònies per tal de portar a terme activitats agrícoles 
i de granja. El sistema permet associar conjuntament les dinàmiques humanes, 
ecològiques, climàtiques i paisatgístiques. 

 “Multi-agent based hierarchy simulation models of carrier-based aircraft catapult launch” 
[13]

: 
una modelització basada en agents permet simular un sistema de catapulta pel llançament 
de naus des de porta-avions. Hi ha múltiples factors a tenir en compte en la simulació: 
oceà, avions, porta-avions, pista, clima, catapulta, engranatges, etc. 

 “The role of leadership in shared mental model convergence and team performance 
improvement: an agent-based computational model” 

[14]
: Investigació sobre el rol del líder, 

la seva influència, desenvolupament, acolliment i capacitat de millora del grup. 

 “An agent-based model of red colobus resources and disease dynamics implicates key 
resource sites as hot spots of disease transmision” 

[15]
: s’utilitza un programa de 

modelització per investigar com afecta a determinades especies (red colobus) els canvis 

d’hàbitat. 

 “An agent-based model for predicting the prevalence of Trypanosoma cruzi I and II in their 
host and vector populations” 

[16]
: Trypanosoma cruzi I i II són els causants de la malaltia de 

Chagas, una infermetat parasitària tropical.  Les dues variants (I i II) presenten diferents 
característiques biològiques. L’ABM emprat permet predir la prevalença de cada variant a 
les infeccions. 
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 “Reproducibility and usability of chronic virus infections model using agent-base simulation; 
comparing with a mathematical model” 

[17]
: comparació de la simulació de les condicions 

d’infeccions virals cròniques, a partir de model basat en agents, i model matemàtic. 

 “An agent-based model to study market penetration of plug-in hybrid electric vehicles” 
[18]

: el 
model té en compte factors socials, així com influència del medis, en la elecció del 
consumidor i la introducció al mercat de vehicles híbrids elèctrics. 

 “The role of agent-based models in wildlife ecology and management” 
[19]

: un tema prioritari 
en ecologia és poder fer plans de conservació d’hàbitats en crisis per espècies en perill 
d’extinció; això requereix conèixer com els animals seleccionen i utilitzen el seu hàbitat i 
com responen a futur canvis que es poden desenvolupar al seu entorn. 

 “Analysis of the effect of inoculum characteristics on the first stages of a growing yeast 
population in beer fermentations by means of an individual-based model” 

[20]
: el model 

desenvolupat permet estudiar l’evolució de una població de llevats creixent en un medi 
líquid, alhora que abordar l’estructura d’aquesta població que es troba composada per 
cèl·lules de diferents edats i grandàries. Aquesta aproximació al sistema permet discutir 
algunes característiques d’interès agroalimentari i biotecnològic.  

 “Individual-based modelling of carbon and nitrogen dynamics in soils: Parameterization and 
sensitivity analysis of microbial components” 

[21]
: l’objectiu principal de la investigació és el 

desenvolupament d’un model discret, INDISIM-SOM, que permet estudiar la dinàmica i 
evolució del carboni i nitrogen associats a la matèria orgànica present al sòl. Es constata 
que els resultats obtinguts pel model de simulació mostren una bona concordança amb les 
dades obtingudes d’experiments d’incubació realitzats al laboratori amb diferents tipus de 
sòls Mediterranis. 

  

1.4. Modelització a l’educació secundària 

Com ja s’ha comentat en l’apartat anterior, l’ensenyament de les ciències basat en l’elaboració 
de models té gran acceptació en la comunitat educativa. Entendre, aplicar i utilitzar diferents 
models permet a l’alumnat desenvolupar competències i habilitats com pensar 
matemàticament, argumentar, representar, comunicar, discutir i resoldre.  
 
Les matemàtiques són un instrument de coneixement i anàlisi de la realitat. La matemàtica en 
les etapes educatives ha de contribuir a formar ciutadans i ciutadanes que coneguin el món en 
què viuen i que siguin capaços de d’adaptar-se als canvis.  
 
La competència en modelització matemàtica

[22]
 s’entén com el procés pel qual s’interpreta 

matemàticament una determinada situació per tal de conèixer el seu comportament i controlar-
la. Com ja s’ha vist anteriorment, la capacitat de modelitzar una determinada situació està 
vinculada amb la possibilitat de considerar relacions lligades al comportament d’una o diverses 
variables i a la possibilitat d’establir relacions sistemàtiques entre diferents sistemes de 
representació.  
 
La comprensió del món real està lligada, en gran mesura, al coneixement de la matemàtica. 
S’entén, gràcies a les matemàtiques i a models matemàtics de la ciència que en fan ús. En els 
primers anys d’aprenentatge és molt més factible que l’alumne aprengui d’un problema 
matemàtic simplificat que no pas d’un problema real; la complexitat d’aquest de ben segur que 
el desborda. La matemàtica facilita la creació de models simplificats del món real que permeten 
una interpretació acotada d’aquest i alhora generen problemes adequats al moment educatiu 
de l’alumne tot facilitant el seu esperit crític i despertant la seva creativitat.  
 
Cal facilitar entorns d’aprenentatge en els quals la resolució de problemes forci l’alumne/a a 
fixar l’atenció en la situació plantejada, cercar relacions entre les variables implicades i 
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descobrir patrons generals per tal d’obtenir un model que, amb un nivell de sofisticació gradual, 
permeti interpretar el problema plantejat. 
 
La modelització matemàtica clàssica està fonamentada en funcions contínues, funcions 
derivables, equacions diferencials, mètodes d’optimització, ajust de funcions, modelització 
estadística, etc. Aquestes són les metodologies de modelització que habitualment s’estudien en 
l’àmbit acadèmic en assignatures de matemàtiques. 

La competència per a la modelització ha de incloure que l’alumne sigui capaç de 
[3]

: 

a) Estructurar el camp o situació a modelitzar 
b) Traduir la realitat a una estructura matemàtica 
c) Interpretar els models matemàtics en termes reals 
d) Reflexionar, analitzar i criticar un model i els seus resultats 
e) Comunicar les característiques i els resultats d’un model, incloent les seves limitacions 
f) Dirigir i controlar el procés de modelització 

 
Aquestes accions també es poden treballar i assolir, de manera efectiva, amb l’ús de models 
discrets. 

1.4.a.Modelització a l’ESO 

El currículum de matemàtiques a l’educació secundària, segons l’establert Decret 143/2007 
– DOGC núm.4915

[23]
; pretén contribuir a la formació integral de l’alumnat, potenciant 

capacitats com:  

- raonar quantitativament sobre situacions de la vida real,  
- organització de l’espai i el pla a base de relacions precises de comparació, semblança 

o equivalència;  
- modelitzar situacions de la vida real i vinculades a d’altres àrees del 

coneixement, així com la seva traducció a models matemàtics. 

- apreciació d’estructures i relacions abstractes. 

La modelització es treballa a l’ESO com a eina específica: 

- Dins del bloc “Espai i forma”: Modelització geomètrica, juntament amb la visualització i 
el raonament matemàtic, per identificar les formes i relacions espacials presents en 
l’entorn, descobrir i provar propietats geomètriques i resoldre problemes. 

- Dins del bloc “Canvi i relacions”: modelització i resolució de problemes utilitzant 
expressions verbals, taules i gràfiques. 

 

1.4.b. Modelització al Batxillerat 

Un cop superada l’etapa obligatòria, la fase que prioritza l’aprenentatge d’uns certs 
continguts fonamentals per a la vida en la nostra societat, la formació en l’ensenyament 
secundari prioritza la formació humana i creativa dels alumnes, així com el seu pensament 
crític. Es fomenta en els alumnes la capacitat de reconèixer situacions reals i concretes on 
la matemàtica és un instrument necessari per organitzar informació i interpretar-la, així com 
per prendre decisions ben fonamentades. 
 
Segons el currículum actual de batxillerat, establert al Decret 142/2008 – DOGC 
núm.5183

[22]
; la modelització matemàtica, com a eina específica, es treballa al modelitzar i 

resoldre problemes de la vida real lligats a la derivació, en particular problemes 
d’optimització i interpretació dels resultats obtinguts. 
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2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 
 
 

2.1. Treball de les competències bàsiques a partir de la modelització 
matemàtica 

L’èxit de l’educació s’entén com la consecució per part dels alumnes de les eines necessàries 
per  poder viure al món, i intervenir de manera activa i crítica en la societat plural, diversa i en 
continu canvi que els ha tocat viure. El treball segons competències bàsiques pretén integrar 
els diferents aprenentatges, impulsant la transversalitat dels coneixements. L’alumne integra 
els seus aprenentatges, relacionant els diferents tipus de continguts i utilitzant-los de manera 
efectiva en diferents situacions i contextos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es treballen les diferents competències bàsiques
[23]

 des de les matemàtiques i la 

modelització: 

 Competències comunicatives:  
 

o CB1 _ Competència comunicativa lingüística i audiovisual: saber 
comunicar oralment (conversar, escoltar, expressar) per escrit i amb els 
llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les tecnologies de la 
comunicació. Implica el coneixement de la diversitat cultural i el de les regles 
de funcionament de la diversitat lingüística, així com les estratègies 
necessàries per interactuar d’una manera adequada. Les matemàtiques 
contribueixen a aquesta competència aportant el coneixement d’un llenguatge 
específic, necessari en el desenvolupament de les ciències (i en general del 
coneixement) i en la resolució de molts problemes quotidians. També, en el 
treball matemàtic, l’ús de la llengua, tant oral com escrita, és fonamental per 
descriure conceptes i processos, expressar raonaments, argumentacions i 
proves, i en general , per a comunicar, discutir, comparar i validar el treball 
realitzat. La modelització pot ser una eina de suport per poder expressar de 
manera adequada tot aquest treball.  
 

o CB2 _ Competència artística i cultural: suposa saber crear amb, amb tota 
mena de materials, suports i eines tecnològiques, tant individualment com 
col·lectiva les representacions i anàlisi de la realitat (modelització) que facilitin 
l’actuació de la persona per viure i conviure en societat. Les matemàtiques, 

Figura 1: Competències bàsiques a assolir en l’educació secundària obligatòria. 
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més enllà de les seves aplicacions, constitueixen una creació humana d’un 
gran valor cultural que cal conèixer, valorar i relacionar amb la realitat actual. A 
més, al ser una ciència i un llenguatge construït històricament per les diferents 
cultures, atorga valor a la construcció de la identitat, tant de les cultures com de 
les persones.  
 
 

 Competències metodològiques: 
 

o CB3 _ Tractament de la informació i competència digital: Implica gestionar 
la informació, des de com accedir-hi fins a la seva transmissió, tot usant distints 
suports, incloent-hi l’ús de les TIC com a element essencial per informar-se, 
aprendre i comunicar-se. Molta de la informació que rebem conté elements 
matemàtics, nombres, formes, mesures i funcions, expressats de manera 
diversa, el coneixement dels quals és necessari. Els programes informàtics de 
modelització estan directament lligats a aquesta competència. 
 

o CB4 _ Competència matemàtica: Implica l’habilitat per comprendre, utilitzar i 
relacionar els números, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes 
d’expressió i raonament matemàtic, tant per produir i interpretar distints tipus 
d’informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i 
espacials de la realitat, i per entendre i resoldre problemes i situacions 
relacionades amb la vida quotidiana i el coneixement científic i el món laboral i 
social. La modelització ofereix recursos i eines de base matemàtica per tal de 
aprendre/comprendre i interactuar amb contextos reals basats en la vida 
quotidiana. 

 

o CB5 _ Aprendre a aprendre: Implica la consciència, gestió i control de les 
pròpies capacitats i coneixements des d’un sentiment de competència o 
eficàcia personal, i inclou tant el pensament estratègic com la capacitat de 
cooperar, d’autoavaluar-se, i el maneig eficient d’un conjunt de recursos i 
tècniques de treball intel·lectual per transformar la informació en coneixement 
propi. Per aprendre matemàtiques cal desenvolupar, entre d’altres, capacitats 
relacionades amb la presa de decisions i el sentit crític, la creativitat i la 
sistematització, l’esforç i la constància, la síntesi i la generalització. També la 
capacitat per relacionar fets i conceptes per tal de generar-ne de nou. Totes 
elles, juntament amb la reflexió sobre el propi treball i la capacitat per 
comunicar-lo, formen part d’aquesta competència bàsica per a l’aprenentatge 
al llarg de tota la vida. La modelització matemàtica proporciona un context 
pràctic per tal de potenciar la manera de gestionar els coneixements adquirits, 
interrelacionar-los i complementar-los amb informació basada en el món real, 
possibilitant el desenvolupament  d’aquesta competència. 
 
 

 Competències personals: 
 

o CB6 _ Autonomia i iniciativa personal: Suposa l’adquisició de la consciència 
i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals i interrelacionades. Així 
com la capacitat d’escollir amb criteri, d’imaginar projectes (on la modelització 
pot ser una base/suport important), portar endavant les accions necessàries 
per desenvolupar les opcions i plans personals, assumir riscos i aprendre de 
les errades (fàcilment observables i corregibles en programes de modelització 
que faciliten la replicació de situacions, simulacions d’experiments 
“experiències virtuals” sense conseqüències). Plantejar i resoldre qüestions i 
problemes matemàtics, i tots els processos associats a aquesta activitat 
(planificació, recerca d’estratègies, validació de solucions i contrast amb les 
dels altres) implica, entre altres coses, una presa constant de decisions, la 
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pràctica de les quals incideix en la progressiva adquisició d’autonomia de 
l’alumnat i de confiança en les pròpies capacitats. 

 

 Competències específiques centrades en conviure i habitar el món: 
 

o CB7 _ Coneixement i interacció amb el món físic: competència clau a 
treballar amb la modelització, ja que és un instrument d’anàlisi de la realitat, i 
suposa el desenvolupament i aplicació del pensament cientifico-tècnic per 
interpretar la informació que es rep i per predir i prendre decisions amb 
iniciativa i autonomia en un món en què els avenços que es van produint són 
molt ràpids i tenen influència decisiva en la vida de les persones, la societat i el 
món natural. Implica també la diferenciació  i valoració del coneixement científic 
en contrast amb d’altres formes de coneixement, i la utilització de valors i 
criteris ètics associats a la ciència i al desenvolupament tecnològic. En 
particular, les matemàtiques són un instrument d’anàlisi de la realitat, en 
particular del món físic. El desenvolupament de determinats àmbits com la 
mesura i la visualització, la interpretació i construcció de gràfics, així com de 
processos com el raonament matemàtic, l’argumentació i la resolució de 
problemes relacionats amb el món físic, contribueixen de manera directa a 
l’adquisició d’aquesta competència. 
 

o CB8 _ Competència social i ciutadana: cada persona és diferent i per això 
l’alumnat ha d’aprendre a reconèixer i controlar les conseqüències de la seva 
pròpia actuació, així com respectar el procés d’aquelles amb les que 
comparteix el treball. El treball en grup, entès com un treball de cooperació, i 
l’acceptació de les idees dels companys i de les diferents estratègies emprades 
en la realització d’un càlcul, d’una mesura o en el procés de resolució d’un 
problema, són aspectes del procés d’ensenyament i aprenentatge de les 
matemàtiques que contribueixen al desenvolupament d’aquesta competència i 
els programes o plataformes preparades per executar simulacions de models 
diversos que poden aportar les eines necessàries per a treballar amb aquesta 
metodologia. 

 

2.2. Modelització discreta  

La modelització continua, més clàssica, i la discreta (per exemple, ABMs, objecte d’estudi 
d’aquest treball) no tenen per què ser considerades metodologies excloents, poden ser 
complementaries i convenients per a molts projectes de modelització. Els models continus que 
es troben al currículum d’educació secundària, com són, per exemple, l’ús de funcions, 
derivades i equacions diferencials molt simples, requereixen teories i conceptes que no es 
tenen en tots els nivells de secundària (o batxillerat). A diferència de la modelització clàssica, 
conceptualment, els ABMs són senzills de comprendre i no requereixen de teories 
matemàtiques avançades. Per això, són una eina útil des d’una perspectiva educativa, en 
l’adquisició de la competència de modelització en l’àmbit acadèmic a diferents nivells.  
 
No obstant, com s’ha vist en l’apartat anterior (currículum a ESO i batxillerat, punts 1.4a i 1.4b, 
respectivament), els ABMs no es treballen de manera formal com a material docent per a 
treballar la competència de modelització. Els possibles factors

[3]
 d’aquesta no presència en 

l’àmbit educatiu del nostre entorn, poden ser: 
 

- Desconeixement per part de l’equip docent dels ABMs i les seves aplicacions. 
- Falta de tradició en la presentació i comunicació d’aquest tipus de model. 
- Absència, fins ara, de divulgació en el context acadèmic (la seva presència és una 

realitat en l’àmbit de la investigació, però no en l’àmbit de la docència). 
- Absència d’estàndards en procediments de formulació i programació. 
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- La necessitat d’un entorn informàtic convenient per poder implementar-los i executar-
los, amb la finalitat d’aconseguir les simulacions i visualitzar-les o manejar els resultats 
obtinguts. 

- Els models clàssics són fàcils d’exposar ja que utilitzen el llenguatge matemàtic comú, 
la simbologia pròpia de l’àmbit de les matemàtiques o l’estadística, utilitzada de forma 
habitual des de l’inici de la formació acadèmica, mentre que els ABMs requereixen 
d’altres elements per a la seva correcta descripció i presentació. 

 
2.3. Objectius 

 
- Introduir els models basats en agents (Agent-Based Models, ABMs) 
- Presentar la plataforma NetLogo d’accés lliure des de la Web y les seves opcions per 

utilitzar en l’aula. 
- Crear una sèrie de dossiers/pràctiques, per a estudiants i professorat d’educació 

secundària (1r-2on ESO), amb exemples d’ABMs  aplicats a diferents àmbits, que es 
poden utilitzar des de la plataforma NetLogo. 

- Afavorir la consecució de la competència en modelització en l’Educació de 
Secundària Obligatòria. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 
 

3.1. NETLOGO* 

La utilització de plataformes ja preparades per a la implementació d’ABMs facilita la tasca de 
programació i execució que requereix tot model computacional, a la vegada que permet la seva 
divulgació a un públic més ampli i heterogeni.  

Per a l’àmbit docent, el més adequat seria alguna de les opcions de la família de plataformes 
Logo ofereix (StarLogo i NetLogo). NetLogo (http://ccl.northwestern.edu/netlogo/) té 
característiques que la fan molt atractiva per al seu ús en activitats acadèmiques programades. 
NetLogo és un entorn que permet la implementació d’ABMs i la simulació del comportament de 
sistemes complexos al llarg del temps i de l’espai (bidimensional o tridimensional). 

NetLogo és un programa de modelització per simular fenòmens naturals i socials. El va crear 
Uri Wilensky al 1999, i des de llavors ha estat desenvolupat al “Center for Connected Learning 
and Computer-Based Modeling (CCL) a Evanston, Chicago (US). NetLogo és un programa 
utilitzat per milers d’estudiants i professors (a nivell universitari) i investigadors arreu del món. 

NetLogo està dissenyat particularment per abordar l’estudi de sistemes complexos. Els usuaris 
donen instrucció a milers d’agents que operen independentment. Això fa possible explorar la 
connexió entre el comportament a micro-nivells individuals i les pautes a macro-nivells 
provinents de la interacció de diferents individus.  

NetLogo és una eina molt atractiva pels estudiants, ja que poden “jugar” explorant el 
comportament dels diferents agents sota condicions molt variades. Inclús poden desenvolupar 
els seus propis models. NetLogo és suficientment simple com per poder executar simulacions 
fàcilment, però també suficientment avançat per fer-ho servir com a eina poderosa per 
investigacions en molts i variats camps d’estudi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*NOTA: Aquesta introducció a la plataforma NetLogo pot constituir per si mateixa un manual resumit a 

disposició dels professors. 

Figura 2: Pantalla principal de la plataforma NetLogo. 

 

http://ccl.northwestern.edu/netlogo/
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NetLogo té molta documentació i tutorials, a http://sites.google.com/site/manualnetlogo/ 
[24]

 i 
http://ccl.northwestern.edu/netlogo/docs/

[25] es troben els manuals en espanyol i anglès, 
respectivament. A més, NetLogo disposa d’una biblioteca o galeria de models

[26]
 

(http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/) amb una breu descripció dels seus propòsits, que 
poden ser executats i que permeten modificar valors de paràmetres implicats en les 
simulacions. Aquesta és una gran col·lecció de simulacions ja pre-dissenyades que es poden 
utilitzar i modificar. En aquesta galeria es poden trobar simulacions de temes que inclouen des 
de ciències naturals i socials, fins a matemàtiques, passant per biologia, medicina, física, 
química, economia, computació, art, jocs i psicologia. NetLogo també pot ser una eina molt 
efectiva per treball cooperatiu a nivell d’educació secundària ja que ofereix un entorn agradable 
de treball, molt visual i molt dinàmic. 

 

 

 

 

 

 

 

NetLogo permet als usuaris obrir simulacions i “jugar” amb elles, explorant el seu comportament 
sota una sèrie de paràmetres i condicions que es poden manipular; NetLogo és suficientment 
senzill per a que tant alumnes com professors puguin executar les simulacions o inclús 
construir les seves pròpies. 

Hi ha dues maneres d’interactuar amb NetLogo: 

1) Descarregar i instal·lar el programa: permet simular, editar i crear models. 
2) Executar un applet des de pàgina web (http://ccl.northwestern.edu/netlogo/): només 

permet l’execució de models (aconsellat pel treball docent amb alumnat ESO) 

 
A NetLogo existeixen 3 tipus d’agents: 

- Turtles: els agents que tenen la 
capacitat de moviment al “world” (espai 
on es mouen, desenvolupen i 
evolucionen). Les “turtles” 
interaccionen entre sí i amb el medi. 
Cada “turtle” té un identificador únic 
(variable numèrica “who”). 

- Patches: cadascuna de les porcions 
quadrades en les que es divideix el 
“world”. Cada “patch” està identificat 
per les coordenades del seu punt 
central. 

- Links: permeten modelar la relació 
entre diferents “turtles”. Es designen 
mitjançant un parell (turtle1, turtle2) que 
indica les dues “turtles” relacionades 
mitjançant el link. 
 

Figura 3: Manuals d’ús de la plataforma NetLogo (espanyol i anglès). 

 

Turtles 

Figura 4: Agents programació NetLogo 

http://sites.google.com/site/manualnetlogo/
http://ccl.northwestern.edu/netlogo/docs/
http://ccl.northwestern.edu/netlogo/
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Figura 5: Finestra “Interface”de  NetLogo 

Les “turtles” es mouen pel “world”, i per tant per sobre dels “patches”, i interaccionen entre sí i 
entre el medi (“patches”) mitjançant unes regles de comportament. 

 
Finalment, la última figura és l’observador, qui no té una posició fixa en l’espai, no està 
representat en el “world”, però pot interactuar, pot crear, destruir i assignar propietats als 
agents. 

 
Pantalles/finestres del programa: 

 Al obrir el programa, trobem la pantalla “Interface”: pantalla principal on es 
desenvoluparà la simulació.  
 

Les principals parts de la finestra “Interface” 
(Figura 5) són: 

- Barra de control de la velocitat de 
simulació. 

- Botó “setup”: s’utilitza per iniciar o reiniciar 
el model (no per executar, sinó per mostrar 
l’estat inicial de la simulació, és a dir, si es 
realitza qualsevol modificació del 
paràmetres, per a que aquest canvi sigui 
vàlid, s’ha de validar “setup”) 

- Botó “go”: comença la simulació. 
- “Sliders”: permet crear rangs de valors 

pels paràmetres o variables del model. 
- “Switch”: activar/desactivar una acció. 
- “Chooser”: fa possible escollir una dada o 

variable a controlar. 
- “Plot”: crea gràfics amb diferents variables 

al llarg del temps de la simulació. 
 
 
 

 Finestra “Information” (Figura 6): conté tota la documentació i informació del model, i 
consta de diferents apartats: 
 

- Què és? (What it is?) 
- Com funciona? (How it 

works?) 
- Com utilitzar el 

programa? (How to use it?) 
- Coses a tenir en compte 

(Things to notice) 
- Coses a provar (Things to 

try) 
- Ampliant el model 

(Extending the model) 
- Característiques de 

NetLogo (NetLogo features) 
- Models relacionats 

(Related models) 
- Referències (Credits and 

references) 
Figura 6: Finestra “Information” de NetLogo 
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 Finestra “Procedures”: on es troba el programa o conjunt de procediments que 
executen la simulació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

3.2. Dossier de treball 
 

3.2.a. Introducció dels ABMs com a complement de les matemàtiques 

Aquest treball pretén introduir els ABMs com a complement matemàtic en l’ensenyament 
obligatori secundari a partir d’unes pràctiques de simulació fent servir els recursos oferts per la 
plataforma NetLogo. 
 
S’han dissenyat uns dossiers de treball, pel professorat i per l’alumnat, especialment pensats i 
desenvolupats per a alumnes d’ESO, on es treballen diferents competències a partir de tres 
programes de modelització/simulació obtinguts de la galeria NetLogo

[26]
. La introducció a la 

plataforma NetLogo (Secció 3.1) pot constituir per si mateixa un manual resumit a disposició 
dels professors. 
 
El tres programes permeten treballar competències i continguts propis de l’àrea de 
matemàtiques (funcions, geometria, representació gràfica de funcions) així com d’altres àrees 
com poden ser el disseny gràfic o les ciències naturals. 

 
3.2.b. Exemples a treballar 

Es presenta una breu descripció dels programes a treballar, incloent el seu funcionament, 
paràmetres a tenir en compte i competències bàsiques que aquestes pràctiques contribueixen 
a assolir. 

 

Figura 7: Finestra “Procedures" de NetLogo 
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Programa Descripció Funcionament Paràmetres Competències 

 
 
 
 

Focs d’artifici  
 

FIREWORKS
[27, 28]

 
 
 

 

 
Programa que modela 
l’acció dels focs 
d’artifici. 

 
Cada foc inicial es llançat des 
de la base amb unes velocitats 
(x, y) inicials. A un punt de 
l’espai, explota, representat per 
una sèrie de punts lluminosos. 
Els punts porten la velocitat 
inicial del foc més la velocitat de 
l’explosió. 

 Setup: estableix el funcionament del 
model d’acord amb els valors 
establerts dels diferents paràmetres. 

 Go: botó d’execució del model. 

 Fireworks (focs): crea un nombre 
aleatori de focs (0–40). 

 Fragments (fragments): determina el 
nombre de fragments després de la 
explosió del foc (5-50). 

 Gravity (gravetat): determina la força 
gravitacional de l’ambient (0-3). 

 Init-X-level (nivell inicial X): velocitat 
inicial direcció horitzontal (x); nombre 
aleatori entre els valors negatius i 
positius del nombre escollit (0-5). 

 Init-Y-level (nivell inicial Y): velocitat 
inicial direcció vertical (y); nombre 
aleatori entre zero i el nombre escollit 
(0-5). 

 Fade-amount (dissipació): determina 
la velocitat a la que l’explosió es 
dissipa. 

 Trails (traces): visualització (o no) de 
les traces deixades per l’explosió dels 
focs d’artifici (ON/OFF). 

 

 
CB1: Comunicació 
lingüística i audiovisual 
CB2: Comunicació artística 
i cultural 
CB3: Tractament de la 
informació i competència 
digital 
CB4: Matemàtica 
CB5: Aprendre a aprendre 
CB6: Autonomia i iniciativa 
personal. 
CB7: Coneixement i 
interacció amb el món físic 
CB8: Social i ciutadana 
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Programa Descripció Funcionament Paràmetres Competències 

 
 
 
 

Sòlids en 3D 
 

3D SOLIDS
[27, 29]

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Programa que crea 
formes geomètriques 
tridimensionals  

 
El programa crea formes 
tridimensionals transformant, 
quan és necessari, les  
coordenades cartesianes a 
coordenades esfèriques. Les 
figures poden rotar en l’eix z. 
 
Figures: 

- Esfera 
- Con 
- Cilindre vertical 
- Cilindre horitzontal 
- Cub (superfície) 
- Cub (sòlid) 
- Piràmide 

 

 

 Color: permet canviar el color de les 
diferents formes geomètriques. 

 Num-turtles (nombre de punts.): 
determina el nombre de punts amb 
que es generen les figures. 

 Shape-size (mida): determina la mida 
de la figura geomètrica generada. 

 Theta-velocity (velocitat): determina la 
velocitat de rotació de la figura (-10 a 
10). 
 

 

 
CB1: Comunicació 
lingüística i audiovisual 
CB2: Comunicació artística i 
cultural 
CB3: Tractament de la 
informació i competència 
digital 
CB4: Matemàtica  
CB5: Aprendre a aprendre 
CB6: Autonomia i iniciativa 
personal. 
CB7: Coneixement i 
interacció amb el món físic 
CB8: Social i ciutadana 
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Programa Descripció Funcionament Paràmetres Competències 

 
 
 
 
 

La tardor 
 

AUTUMN
[27, 30]

 
 
 
 

 

 
Aquest model simula 
la forma en que les 
fulles dels arbres 
canvien el seu color i 
cauen, a la tardor. 

El programa té en compte 
diferents elements (color i 
sujecció) a l’hora de simular 
l’efecte de la tardor en les fulles 
dels arbres. 
-Color verd: efecte de la clorofil·la 
(llum, temperatura). 
-Color groc: efecte del carotè 
(concentració de carotè es manté 
constant, però emmascarat pel 
color verd de la clorofil·la). 
-Color vermell: efecte d’una 
substància anomenada 
antocianina (efecte del sucre i 
aigua a les fulles). 
-Sujecció de les fulles a l’arbre: 
augmenta amb la correcta nutrició 
de l’arbre, però disminueix amb 
vent i pluja. 
 
Es creen un gràfics representatius 
de: 
-Nombre de fulles vs temps (fulles; 
fulles caigudes). 
-Condicions meteorològiques vs 
temps (temperatura, pluja, vent, 
llum del sol). 
-Composició fulles (clorofil·la, 
aigua, sucre, carotè, antocianina, 
sujecció fulles-arbre). 

 

 Temperature (temperatura): permet 
variar la temperatura de 0ºC a 40ºC 

 Rain-intensity (intensitat de pluja): 
permet canviar la intensitat de pluja, 
de 0 a 30. 

 Wind factor (vent): permet ajustar la 
velocitat del vent de 0 a 10. 

 Sun intensity (sol): permet ajustar 
l’intensitat de la llum del sol de 0 a 
100%. 

 Number of leaves (número de 
fulles): permet variar el número de 
fulles inicials de l’arbre de 1 a 2500 
fulles. 

 Start-sugar (sucre): paràmetre que 
permet seleccionar la distribució de 
sucre inicial entre les fulles (color 
vermell de les fulles) 

 Leaf-display-mode: permet variar el 
criteri en que les fulles estan 
representades. 

 
CB1: Comunicació 
lingüística i audiovisual 
CB2: Comunicació 
artística i cultural 
CB3: Tractament de la 
informació i competència 
digital 
CB4: Matemàtica  
CB5: Aprendre a aprendre 
CB6: Autonomia i 
iniciativa personal. 
CB7: Coneixement i 
interacció amb el món 
físic 
CB8: Social i ciutadana 
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4. RESULTATS 
 
Es presenten unes activitats basades en l’ús de programes de simulació de la plataforma 
NetLogo, però adaptats al currículum i competències a assolir a nivells d’Educació Secundària 
Obligatòria. 
 
S’elaboren dos dossiers per cada pràctica/activitat, un per l’alumnat i un altre pel professor, on 
pot trobar una guia, amb pautes, idees i suggeriments, per portar a terme l’activitat a l’aula.  
 
Amb aquestes activitats, es pretén treballar no només les competències bàsiques de 
matemàtica (CB4) i/o competència digital (CB2). Sinó que, en diferent mesura, es treballen les 
altres competències: comunicació lingüística i audiovisual (CB1), comunicació artística (CB2), 
aprendre a aprendre (CB5), autonomia i iniciativa personal (CB6), i coneixement i interacció 
amb el món físic (CB7). 
 
Aquestes activitats també permeten treballar transversalment, és a dir, a partir d’activitats 
ubicades dins de l’àrea de matemàtiques (modelització matemàtica), es treballen altres 
matèries, com poden ser: l’anglès (idioma de la plataforma NetLogo); educació visual i plàstica 
(dossiers “Fireworks” i “3D solids”); ciències de la naturalesa i geografia (dossier “Autumn”). 
 

 

4. 1.  Pautes elaboració dossier alumnat (Annexos I, II i III) 
 
Els dossiers per l’alumnat permeten treballar els diferents programes de simulació dins d’uns 
entorns contextualitzats en situacions de la vida real. Els dossiers estan pautats de tal manera 
que els alumnes vagin descobrint què és un programa de simulació, com funciona, què 
paràmetres s’inclouen en la simulació (què puc canviar, i com ho puc fer), quina informació puc 
extreure, etc. 

- Dossier “Fireworks – Focs d’artifici” (Annex I) 
- Dossier “3D Solids – Sòlids 3D” (Annex II) 
- Dossier “Autumn – La tardor (Annex III) 
 

4. 2.  Pautes elaboració dossier professorat 
 

Els dossiers del professor pretenen ser una guia per tal de treure’n el màxim profit de l’activitat i 
del programa de simulació.  Les activitats es poden fer en parelles o petits grups, amb el 
professor dirigint la classe en un entorn motivador i participatiu. 

  
- Dossier “Fireworks – -Focs d’artifici”: treball de conceptes com velocitat, eixos x i 

y; velocitat de caiguda (gravetat), velocitat vertical i altura. Temporització 
aproximada: 2 hores. 
 

- Dossier “3D Solids – Sòlids 3D”: presentació i identificació de figures 
geomètriques a l’espai (3D), i consolidació de conceptes de geometria en 2D. 
Temporització aproximada: 1-2 hores. 

 
- Dossier “Autumn – La tardor”: treball de conceptes com representacions 

gràfiques, lectura de gràfics, interacció de diferents paràmetres en un entorn de 
modelització, climatologia, ciències naturals. Temporització aproximada: 3 hores. 

 
4. 3. Dossiers professorat 
 

- Dossier “Fireworks – Focs d’artifici” 
- Dossier “3D Solids – Sòlids 3D” 
- Dossier “Autumn – La tardor”  



 

Curs 2010-2011 
 
Treball Fi Màster 

 

TFM: Introducció a models basats en agents amb aplicacions pràctiques per a l’educació secundària. 

 

19 

 

FIREWORKS - FOCS D’ARTIFICI 

 

Són les festes del poble i t’han contractat com a encarregat dels focs d’artifici!! 

Estàs molt content amb aquesta feina, però no ho has fet mai i t’agradaria fer proves per veure 
com quedaran els foc, però clar... això no ho pots fer!!  

 

Per sort, un amic t’ha parlat d’un programa informàtic molt interessant 
que et pot ajudar!! Aquest programa simula el llançament de focs 
d’artifici, així que podràs veure com adornen el cel els teus focs d’artifici 
sense gastar res de pólvora fins el gran dia!! 

Ànim, ja veuràs com les festes aquest any seran tot un èxit!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta activitat pretén que 

l’alumnat conegui i es 

familiaritzi amb el concepte 

de simulació i modelització 

(treball competència bàsica 7: 

interacció món físic). 

La història inicial (encarregat 

d’organitzar festes pobles) ha 

d’ajudar al professor a 

introduir el tema dels models 

matemàtics que relacionen 

situacions de la vida real 

(focs d’artifici) amb 

conceptes matemàtics (eixos 

x,y; velocitats, etc). 

El dossier del professorat no 

és un solucionari, sinó una 

guia de com 

introduir/dirigir l’activitat. 
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Obrim el programa 

1) Directament des de: 
http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/run.cgi?Firework
s.823.6152)  
 

2) A partir de la web de la plataforma NetLogo:  

 http://ccl.northwestern.edu/netlogo/ 

 Library (llistat a l’esquerra de la pantalla) 

 Art  Fireworks 

 “run fireworks on your browser” 

 

Pantalla del programa “fireworks” i principals parts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra de control:  
estableix la velocitat de simulació. 

Go: 
Comença la simulació. 

Setup: s’utilitza per iniciar o reiniciar el model 
(no per executar, sinó per mostrar l’estat inicial 
de la simulació, és a dir, si es realitza qualsevol 
modificació del paràmetres, per a que aquest 
canvi sigui vàlid, s’ha de validar amb “setup”). 

Es treballa des de la 

plataforma NetLogo, 

directament des de la web. 

El professor pot descarregar 

el programa, si vol accedir al 

codi de programació. No 

obstant, es recomana fer 

servir la versió web en les 

pràctiques amb l’alumnat per 

evitar que modifiquin el codi. 

Des de la web només poden 

executar el model. 

 

 

Al començar l’activitat, 

deixar clar a l’alumnat la 

funció de cadascun del 

principals controls: barra de 

control, Setup i “go”. 

http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/run.cgi?Fireworks.823.6152
http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/run.cgi?Fireworks.823.6152
http://ccl.northwestern.edu/netlogo/


 

Curs 2010-2011 
 
Treball Fi Màster 

 

TFM: Introducció a models basats en agents amb aplicacions pràctiques per a l’educació secundària. 

 

21 

 

Investigant l’aplicació... 

 
Com pots veure, aquest programa et permet variar diferents 
paràmetres pel disseny dels focs d’artifici.  

El teu amic t’ha explicat una mica com funciona el programa, i 
fins i tot t’ha deixat per escrit per a què serveixen cadascun dels 
botons i cursors. Però l’han trucat per telèfon i ha hagut de 
marxar!! I ha deixat l’explicació a mitges.  

Sabent que pots canviar el valors dels paràmetres amb els seus 
cursors, i que una vegada fixats els valors has de prémer 
“Setup” per validar-los, i “go” per executar el programa; fes les 
proves que siguin necessàries per esbrinar per a què serveixen 
el paràmetres que el teu amic no ha tingut temps d’explicar-te. 

A més, cadascun del paràmetres pot canviar de valor dins d’un 
rang establert pel programa. Apunta el valor inicial de cada 
paràmetre i (el valor que per defecte ja hi ha assignat en obrir el 
simulador) movent el cursor sobre cada paràmetre, esbrina quin 
és el rang numèric on es mou (valor mínim – valor màxim) i 
apunta-ho al costat de la definició de cada paràmetre. 

 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Initial-Y-level: velocitat inicial vertical 
Valor inicial: ...2.0... 

Rang: de ..0.0.. a …5.0… 

 

 

FIREWORKS: .....Genera un nombre determinat de 

focs d’artifici.... 

Valor inicial: ...20... 

Rang: de …1.. a ..40.. 

 

FRAGMENTS:...nombre de fragments 

després de l’explosió del foc d’artifici.  

 

Valor inicial: ...30... 

Rang: de ..5.. a …50… 

Initial-X-level: velocitat 

inicial horitzontal 
Valor inicial: ...2.0... 

Rang: de ..0.0.. a …5.0… 

 

La segona part de l’activitat 

pretén que l’alumnat es 

familiaritzi amb la resta de 

control/paràmetres del 

sistema i que descobreixin 

per ells mateixos a través de 

proves, la funció d’alguns 

dels paràmetres. (Treball 

competències bàsiques 3 i 6: 

tractament informació i 

competència digital, i 

autonomia i iniciativa 

personal) 

 

 

 

 

Face-amount: ......velocitat a la que 

l’explosió es dissipa......... 

 

Valor inicial: ...1.5... 

Rang: de ..0.0.. a …10.0… 

 

 

 

Gravity: ..força 

gravitacional (de 

caiguda dels fragments 

després de l’explosió).. 

Valor inicial: ...0.5... 

Rang: de ..0.0.. a …3.0… 
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Ara només et queda una eina per descobrir! el botó “on-off trails”,  

Amb els valors inicials de cada paràmetre, prova l’efecte del botó “on-off trails”, canviant de ON 
a OFF i executant el programa (no oblidis que abans de “go” has de prémer “setup” per tal de 

que els canvis siguin efectius). Explica la seva funció: 

 El botó “on-off trails”  .......... visualització (o no) 

de les traces deixades per l’explosió dels focs 

d’artifici (ON/OFF) ...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comencem a dissenyar!!! 

1) Efecte velocitat horitzontal (initial-X-vel): 

Fixa els paràmetres de la següent manera i executa el programa (setup-

go): 

 Fireworks = 10 

 Fragments = 10 

 Init-X-vel = 2 

 Init-Y-vel = 2 

 Gravity = 0.5 

 Fade-amount = 1.5 

 Trails = ON 

NOTA: Ja em vist que el paràmetre “init-X-vel” ens dona la velocitat horitzontal, és a dir, a l’eix de les “x”. De forma més 

específica, has de saber que aquest nombre dona una velocitat horitzontal a cada punt que representa el foc d’artifici 

que va de manera aleatòria del valor negatiu al valor positiu del nombre donat al paràmetre “init-X-vel”. Per exemple, si 

“init-X-vel” = 2; es crearan de forma aleatòria focs amb velocitats des de -2 a 2. 

 

Abans de començar a 

executar el programa, el 

professor fa una petita 

demostració del 

funcionament: 

1) Canvia paràmetres 

als valors desitjats. 

2) Variar la velocitat 

d’execució des de la 

barra de control, si 

es creu necessari, 

3) “setup” 

4) “go” 

5) Observació de la 

simulació 
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 Com creus que afecta a la trajectòria dels focs que la 

velocitat-X pugui ser negativa o positiva??  

................................................................................................. 

................................................................................................. 

 

 Si variem Init-X-vel = 3.5; descriu el que creus que passarà: 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

 

 I si li donem el valor màxim? Comprova-ho i descriu el que 

observes:  

................................................................................................. 

................................................................................................. 

 

 Què passa si el valor de la velocitat-X és zero? Per què? 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al començar la primera activitat 

(estudi del paràmetre velocitat 

horitzontal) el professor 

explica/recorda el concepte 

matemàtic de representació 

gràfica de funcions en eixos (x, 

y) /(horitzontal, vertical). 

Representació nombres positius 

(dreta), negatius (esquerra). 

(Treball competència bàsica 4: 

matemàtica). 

El professor incentivarà la 

posada en comú de dubtes, així 

com de resolució dels dubtes 

per part dels mateixos alumnes; 

això incrementa la motivació, 

participació (treball 

competència bàsica 5: aprendre 

a aprendre). Per exemple, potser 

no queda clar la “nota 

explicativa” sobre com el 

programa dóna un valor aleatori 

a la velocitat-x dins del rang 

establert per l’usuari. 

Després de resoldre els dubtes 

“de base”, es treballarà per 

parelles o grups sobre les 

preguntes proposades. 

A l’hora d’avaluar, tenir en 

compte l’ús adequat de 

vocabulari a les respostes 

(Competència bàsica 1: 

comunicació lingüística) 
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2) Efecte velocitat vertical (initial –Y-vel): 

Fixa els paràmetres de la següent manera i executa el programa 

(setup-go): 

 Fireworks = 10 

 Fragments = 10 

 Init-X-vel = 2 

 Init-Y-vel = 2 

 Gravity = 0.5 

 Fade-amount = 1.5 

 Trails = ON 

NOTA: Ja em vist que el paràmetre “init-Y-vel” ens dona la velocitat vertical, és a dir, a 

l’eix de les “y”. De forma més específica, has de saber que aquest nombre dona una 

velocitat vertical a cada punt que representa el foc d’artifici que va de manera aleatòria 

de zero al valor del nombre donat al paràmetre “init-Y-vel”. Per exemple, si “init-Y-vel” 

= 2; es crearan de forma aleatòria focs amb velocitats des de 0 a 2. 

 

 Canvia el valor de init-Y-vel a 1, 3 i 4 i observa la simulació:  
El valor de init-Y-vel afecta principalment a (senyala l’opció 
correcta): 

a) El color dels focs d’artifici 

b) La força de l’explosió del foc d’artifici 

c) L’altura a la que arriben els foc d’artifici 

d) L’angle d’inclinació de la trajectòria dels focs d’artifici 

e) La velocitat de caiguda dels fragments del foc d’artifici 

 

 Raona el per què de la resposta que has escollit a l’apartat anterior: 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 Què observes si li dones a velocitat-Y el valor màxim?   

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 I si el valor de la velocitat-Y és zero? Per què? 

.................................................................................................................................. 

La segona activitat (estudi del 

paràmetre velocitat vertical) 

ha d’acabar de treballar el 

concepte “eixos” i sobretot la 

diferència entre velocitat 

horitzontal i vertical. 

Motivar a l’alumnat a 

descobrir per ells mateixos la 

relació entre velocitat-Y i 

altura. (treball competències 

bàsiques 4,5,6: matemàtica, 

aprendre a aprendre i 

iniciativa personal). Comentar 

les solucions, problemes, 

dubtes i comentaris entre tota 

la classe. 

Tenir en compte l’ús de 

vocabulari adequat. 

(Competència bàsica 1: 

comunicació lingüística) 
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3) Efecte de la gravetat (gravity): 

Fixa els paràmetres de la següent manera i executa el programa 

(setup-go): 

 Fireworks = 10 

 Fragments = 10 

 Init-X-vel = 2 

 Init-Y-vel = 2 

 Gravity = 0.5 

 Fade-amount = 1.5 

 Trails = ON 

 

 Què observes si li dones a gravity el valor màxim?   

 
........................................................................................................................................ 

 I si gravity és zero? Per què? 

 
.................................................................................................................................. 

 
 Pots trobar una relació entre “gravity” i com els objectes es mouen a l’espai?? 

 
.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 
 

La tercera activitat (estudi del 

paràmetre gravetat) permet 

relacionar conceptes 

matemàtics amb altres 

matèries, amb la física. 

Treballar dins de la simulació 

i les matemàtiques el 

concepte físic de gravetat i la 

seva relació directa amb la 

velocitat de caiguda. 
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4) Disseny final 

Ara que ja coneixes com funciona el programa i tots els seus 

paràmetres. Troba els valors que tu creguis són més adients per 

dissenyar l’espectacle de focs d’artifici de les festes! 

Explica breument quins criteris han seguit en cada cas per donar 

aquest valor. 

 Fireworks = ............. perquè 

.......................................................................................................

.............................................................................................. 

 Fragments =  ...................  perquè 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

 Init-X-vel =  ..................  perquè 

.......................................................................................................

............................................................................................... 

 Init-Y-vel = .................. perquè 

.......................................................................................................

........................................................................................ 

 Gravity =  .................  perquè 

................................................................................................... 

 Fade-amount = ................  perquè 

............................................................................................... 

................................................................................................ 

 Trails =  ..................  perquè 

......................................................................................... 

................................................................................................... 

 

  

 

 

 

 

 

Per últim es treballen les 

competències bàsiques 1, 2, 6 

i 7: comunicació lingüística, 

artística, autonomia i 

iniciativa personal, i 

interacció amb el món físic. 

 

Deixar que l’alumnat 

descobreixi per si mateix totes 

les possibilitats del model, 

que investigui i decideixi per 

sí mateix, raonant sempre la 

seva decisió final. 

 

Els criteris de l’alumnat per 

decidir el valor òptim de cada 

paràmetre poden ser diversos, 

des de criteris purament 

estètics, fins a raonaments 

matemàtics o pràctics a l’hora 

d’implementar el disseny de 

foc d’artificis en una 

suposada situació real. 
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SOLIDS 3D – FIGURES TRIDIMENSIONALS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’activitat que es presenta a continuació pretén introduir a l’alumnat a l’estudi de la 

representació espacial de figures geomètriques. Amb l’ajuda d’un entorn informàtic de 

simulació adient, la identificació i visualització d’aquestes figures serà molt més senzilla. 

Amb aquest objectiu en ment, la plataforma NetLogo i el seu programa “3D Solids” 

constitueixen una eina molt útil pel professor.  

 

L’activitat que es presenta a continuació consta de diferents parts ben diferenciades: 

1) Presentació de l’objectiu de l’activitat dins d’un context real  motivar a 

l’alumnat a veure el món amb “ulls matemàtics”, a descobrir les figures 

geomètriques en el seu propi món, en el seu dia a dia. (Desenvolupament de la 

Competència Bàsica 7: Coneixement i interacció amb el món físic i Competència 

Bàsica 6: Autonomia i iniciativa personal). 

 

2) Treball de la Competència Bàsica 3: Tractament de la informació i competència 

digital; ús d’un sistema de modelització computacional a través de la plataforma 

NetLogo. Aconseguir que l’alumnat conegui i es familiaritzi amb entorns 

informàtics diferents dels que utilitza normalment. 

 

3) Consolidar els coneixements ja apresos anteriorment sobre figures geomètriques 

en 2D, i la seva relació amb les figures tridimensionals. 

 

4) Treball de la Competència Bàsica 4: Matemàtica. Al final de l’activitat l’alumne 

ha de conèixer, identificar i representar diferents figures geomètriques: esfera, 

con, cilindre, cub i piràmide. 

 

El dossier del professorat no és un solucionari, sinó una guia de com introduir/dirigir 

l’activitat. 
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3D SOLIDS – FIGURES TRIDIMENSIONALS 
 

Amb aquesta pràctica descobrirem les figures geomètriques més 
importants... en 3D!! I no ens faran falta ulleres especials, només estar 
molt atents, i mirar el món amb ulls matemàtics!!  

Un programa de simulació ens ajudarà!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparat per descobrir un món ple de formes geomètriques?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

El professor pot introduir 

el tema de la geometria 

espacial comparant les 

figures bidimensionals 

que ja coneixen amb les 

tridimensionals, buscant 

exemples de la vida real  

(fotografies edificis). 
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Obrim el programa 
 

3) Directament des de: 
http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/run.cgi?3DSolids
.697.435 
 

4) A partir de la web de la plataforma NetLogo:  

 http://ccl.northwestern.edu/netlogo/ 

 Library (llistat a l’esquerra de la pantalla) 

 Matematics  3D solids 

 “run 3D Solids on your browser” 

 

 

 

Pantalla del programa “3D Solids” i principals parts: 

 

 

 

 

Setup s’utilitza per iniciar o reiniciar el model, (no per executar, sinó per mostrar l’estat inicial 
de la simulació, si es realitza qualsevol modificació del paràmetres, per a que aquest canvi sigui 
vàlid, s’ha de validar amb “setup”). Es a dir, fixats els valors dels paràmetres, “setup – figura” 

els valida per a cadascuna de les figures a modelar (i “go” executa el programa).  

Go: 
Comença la simulació. 

Barra de control:  
estableix la velocitat de 
simulació. 

Es treballa des de la 

plataforma NetLogo, 

directament des de la web. 

El professor pot descarregar 

el programa, si vol accedir al 

codi de programació. No 

obstant, es recomana fer 

servir la versió web en les 

pràctiques amb l’alumnat per 

evitar que modifiquin el codi. 

Des de la web només poden 

executar el model. 

 

http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/run.cgi?3DSolids.697.435
http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/run.cgi?3DSolids.697.435
http://ccl.northwestern.edu/netlogo/
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Investigant l’aplicació... 

 

Sabent que pots canviar el valors dels 
paràmetres amb els seus cursors, i que una 
vegada fixats els valors has de prémer “Setup-
figura” per validar-los, i “Go” per executar el 
programa; fes les proves que siguin 
necessàries per esbrinar per a què serveixen 
tots els diferents paràmetres de que disposa el 
sistema. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més, cadascun del paràmetres pot canviar 
de valors dins d’un rang establert pel 
programa. Apunta el valor inicial de cada 
paràmetre i (el valor que per defecte ja hi ha 
assignat en obrir el simulador) i, movent el 
cursor sobre cada paràmetre, esbrina quin és 
el rang numèric on es mou (valor mínim – 
valor màxim) i apunta-ho al costat de la 
definició de cada paràmetre.  

 

El professor “presenta” als alumnes les diferents 

figures (esfera, con, cilindre, cub i piràmide) fent 

servir con a eina de simulació/ visualització el 

programa NetLogo. 

Aquesta part de l’activitat és bàsica, i és el professor 

qui la duu a terme, presentant les diferents figures 

de manera participativa. 

Al començar l’activitat, deixar clar a l’alumnat la 

funció de cadascun del principals controls: barra de 

control,”Setup” i “go”. Després anar introduint les 

diferents figures executant el programa, de manera 

simultània professor-alumnat: 

6) Canviar paràmetres als valors desitjats. 

7)  “setup - figura” (per a cada figura a 

presentar) 

8) “go” 

9) Observació de la simulació 

A tenir en compte:  

 Els paràmetres “color”, “velocity” i “view”; es 

poden variar durant la simulació. En canvi 

“num-turtles” i “size” necessiten prémer “setup” 

per validar-los.  

 El paràmetre “velocity” que permet variar al 

velocitat de rotació de la figura, també ens 

permet parar la rotació si li donem valor zero). 

Aquesta part es pot fer de manera participativa, 

animant als alumnes a expressar-se, proposant 

preguntes (ex: com creieu que es veurà la figura si 

canviem la vista de “top” a “side”?, què creieu que 

passarà si canviem “velocity” de -4 a 4?, etc).  

La segona part de l’activitat pretén que l’alumnat es 

familiaritzi amb la resta de control/paràmetres del 

sistema i que descobreixin per ells mateixos a través 

de proves, la funció d’alguns dels paràmetres i el 

rang numèric en el que treballen (activitat específica 

dossier).  
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Ara només et queda una eina per descobrir! el botó “view”:  

El botó “view” serveix per a ......poder observar la figura 

des de diferents perspectives .......................................... 

I permet escollir entre: ............ side (costat), top (des de 

dalt) i bottom (des de baix) ........................................

 

DISPLAY-COLOR: .... canvia el color de la 

figura representada ............................ 

Valor inicial: ...25... 

Rang: de …5.. a ..135.. 

 

THETA-VELOCITY: 

..velocitat de rotació 

de la figura  

Valor inicial: ...2... 

Rang: de -10.. a ..10.. 

 

 

SHAPE-SIZE: ......determina 

la mida de la figura ...... 

Valor inicial: ...37.6... 

Rang: de …10.. a ..40.. 

 

NUM-TURTLES: ...........nombre de punts 

amb els que es genera la figura .. 

Valor inicial: ...800... 

Rang: de …0.. a ..2000.. 
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Qui és qui?? 

Uneix amb qui correspongui: 

PIRÀMIDE 

 

 

CON 

 

 

CILINDRE VERTICAL 

 

 

CUB 

 

 

CILINDRE HORITZONTAL 

 

 

ESFERA 

Ha anat bé? Comprova les teves respostes amb ajuda del programa NetLogo 

Intentar, en aquesta 

activitat, que només 

facin servir el programa 

per comprovar les seves 

respostes 
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Figures geomètriques a tot arreu!!! 

 

Segur que saps que estem rodejats d’esferes per tot arreu... una 

taronja... una pilota... un planeta... però, sabries trobar altres 

figures?? 

 

1) Ajudat de l’aplicació i troba 5 objectes de la vida real que 

siguin CONS, (potser t’ajuda canviar la mida, l’angle de 

visualització, etc. per tal d’imaginar objectes de la vida real 

amb aquestes formes) 

 

1.  ......................................................... 

2. .......................................................... 

3. .......................................................... 

4. .......................................................... 

5. .......................................................... 

 

2) Ajudat de l’aplicació i troba 8 objectes de la vida real que siguin CILINDRES 

verticals i horitzontals (potser t’ajuda canviar la mida, l’angle de visualització, 

etc. per tal d’imaginar objectes de la vida real amb aquestes formes). 

 

1.  ......................................................... 

2. .......................................................... 

3. .......................................................... 

4. .......................................................... 

5. .......................................................... 

6. .......................................................... 

7. .......................................................... 

8. .......................................................... 

Aquesta activitat pretén que 

els alumnes s’adonin que 

viuen rodejats de geometria, 

que aprenguin a mirar amb 

“ulls matemàtics” i que 

aconsegueixin identificar en 

elements quotidians aquelles 

figures que ja coneixen 

gràcies a les activitats 

anteriors. 

 

El programa de simulació 

pot ajudar a la visualització 

/imaginació canviant els 

paràmetres (és a dir, si 

representen un con amb 

color 25 (taronja), mida 20, 

velocitat 0 i vista “side” 

(costat), potser el poden 

visualitzar/imaginar millor 

com un con de trànsit). Més 

exemples al final del 

dossier. 
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3) Ajudat de l’aplicació i troba 5 objectes de la vida real que siguin CUBS. (potser 

t’ajuda canviar la mida, l’angle de visualització, etc. per tal d’imaginar objectes 

de la vida real amb aquestes formes) 

 

1.  ......................................................... 

2. ..........................................................  

3. .......................................................... 

4. .......................................................... 

5. .......................................................... 

 

4) Ajudat de l’aplicació i troba 5 objectes de la vida real que siguin PIRÀMIDES. 

(potser t’ajuda canviar la mida, l’angle de visualització, etc. per tal d’imaginar 

objectes de la vida real amb aquestes formes) 

 

1.  ......................................................... 

2. .......................................................... 

3. .......................................................... 

4. .......................................................... 

5. .......................................................... 
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A continuació es disposa d’un conjunt d’imatges representatives d’elements de la vida real amb 

formes geomètriques, com a ajuda/ guia al professor: 

 CON: 

 

 CILINDRE: 

 

 

 CUB: 

 

 PIRÀMIDE: 
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AUTUMN – LA TARDOR 

 

El tiet del Joan té una tenda de plantes i arbres. El negoci va molt bé, 
fins i tot ha obert tendes arreu del món!! Però té un problema, ha rebut 
queixes de determinats països on els arbres perden les fulles molt 
ràpidament a la tardor. El tiet del Joan pensa que el problema no està 
en el seus arbres, sinó en els diferents climes, ja que en alguns països, 
el mateix tipus d’arbre aguanta amb fulles molts dies i en altres no. Com 
pot demostrar el tiet del Joan que les fulles de l’arbre aguanten, o no, 
depenent de les condicions atmosfèriques, sense haver de plantar 
l’arbre, esperar que creixi i observar tot el procés de caiguda de fulles?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Joan té la solució!! Amb un programa de simulació!!  

 

Amb un programa de simulació adient, podem comprovar 
l’efecte del clima en la caiguda de fulles dels arbres a la 
tardor, sense moure’ns de casa! 

 

 

 

 

Entre tots podem ajudar al tiet del Joan! 

 

 

  

Aquesta activitat pretén que 

l’alumnat conegui i es 

familiaritzi amb el concepte 

de simulació i modelització 

(Treball competència bàsica 

7: Interacció món físic). 

La història inicial (ajudar al 

tiet d’en Joan) ha de facilitar 

al professor a introduir el 

tema dels models matemàtics 

que relacionen situacions de 

la vida real (efecte 

climatològic als arbres) amb 

conceptes matemàtics 

(gràfics, efecte de paràmetres 

en la resposta, etc) 

El dossier del professorat no 

és un solucionari, sinó una 

guia de com 

introduir/dirigir l’activitat. 
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Obrim el programa 

5) Directament des de: 
http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/run.cgi?Autumn.73
6.566  
 

6) A partir de la web de la plataforma NetLogo:  

 http://ccl.northwestern.edu/netlogo/ 

 Library (llistat a l’esquerra de la pantalla) 

 Biology  Autumn 

 “run autumn on your browser” 

 

Pantalla del programa “AUTUMN” i principals parts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Es treballa des de la 

plataforma NetLogo, 

directament des de la web. 

El professor pot descarregar 

el programa, si vol accedir al 

codi de programació. No 

obstant, es recomana fer 

servir la versió web en les 

pràctiques amb l’alumnat per 

evitar que modifiquin el codi. 

Des de la Web només poden 

executar el model. 

 

Al començar l’activitat, 

deixar clar a l’alumnat la 

funció de cadascun del 

principals controls: barra de 

control, “Setup” i “Go”. 

Barra de control: estableix la 
velocitat de simulació. 

Go: Comença la simulació. 

Setup: s’utilitza per iniciar o reiniciar el model 
(no per executar, sinó per mostrar l’estat inicial 
de la simulació, és a dir, si es realitza qualsevol 
modificació del paràmetres, per a que aquest 
canvi sigui vàlid, s’ha de validar amb “setup”). 

Pantalla principal: mostra l’arbre, les fulles i els 
efectes climàtics (Sol, pluja, vent). 

http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/run.cgi?Autumn.736.566
http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/run.cgi?Autumn.736.566
http://ccl.northwestern.edu/netlogo/
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Investigant l’aplicació... 

 

Com pots veure, aquest programa et permet variar diferents 
paràmetres per tal de contextualitzar la tardor de la manera que 
necessitem. 

En Joan ha començat a preparar una explicació per a que el seu tiet 
pugui fer servir el programa, però no l’ha pogut acabar... podries 
acabar-ho? 

Sabent que pots canviar el valors dels paràmetres amb els seus 
cursors, i que una vegada fixats els valors has de prémer “Setup” per 
validar-los, i “go” per executar el programa; fes les proves que siguin 
necessàries per esbrinar per a què serveixen el paràmetres que el 
Joan no ha tingut temps d’explicar. 

A més, cadascun del paràmetres pot canviar de valor dins d’un rang 
establert pel programa. Apunta el valor inicial de cada paràmetre i (el 
valor que per defecte ja hi ha assignat en obrir el simulador) movent 
el cursor sobre cada paràmetre, esbrina quin és el rang numèric on 
es mou (valor mínim – valor màxim) i apunta-ho al costat de la 
definició de cada paràmetre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of leaves : ...... nombre de fulles a l’arbre ....... 

Valor inicial: ...278... 

Rang: de …1.. a …2500… 

Start-sugar-stddev (sucre- desviació estàndard): 

concentració de sucre a les fulles (desviació) 

 

Valor inicial: ...25... 

Rang: de …0.. a …50… 

Start-sugar-mean (sucre- (mitjana)): 

concentració de sucre a les fulles 

(mitjana)  

Valor inicial: ...50... 

Rang: de …0... a …100… 

La següent part de l’activitat 

pretén que l’alumnat es 

familiaritzi amb la resta de 

control/paràmetres del sistema i 

que descobreixin per ells 

mateixos a través de proves, la 

funció d’alguns dels paràmetres i 

el rang numèric en el que 

treballen.  

(Treball competències bàsiques 3 

i 6: Tractament informació i 

competència digital, i Autonomia 

i iniciativa personal). 
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Temperature:...........temperatura..........

.. .............................................................. 

Valor inicial: ...10ºC... 

Rang: de …0ºC.. a …40ºC… 

Sun intensity: ............Intensitat solar .......... 

............................................................................. 

Valor inicial: ...97%... 

Rang: de …0%... a …100%… 

Rain-intensity: ......intensitat 

de pluja .................................... 

Valor inicial: ....19.. 

Rang: de …0.. a …30… 

Wind-factor: ....determina la força del vent ..... 

.................................................................................... 

Valor inicial: ...3... 

Rang: de …0.. a …10… 

Leaf-display-mode: ......... varia el criteri 

amb el que les fulles estan 

representades............ 

Valor inicial: ...attachedness... 

Altres valors: ......solid, chlorophyll,  

water,  sugar, carotene, anthocyanin.....  
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 A tenir en compte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atenció al color de les fulles!! Ens donen molta 

informació! 

o Color VERD: 

 Efecte de la clorofil·la. 

 Influeixen: 

o Llum 

o Temperatura 

 

o Color GROC: 

 Efecte del carotè  

 Concentració carotè és constant, però està emmascarat per la 

clorofil·la 

 

 

o Color VERMELL: 

 Efecte de la antocianina. 

 Influeixen: 

o Sucre 

o Aigua 

Gràfic que representa el 
nombre de fulles (a 
l’arbre i caigudes-mortes) 
en funció del temps 

Gràfic que representa l’evolució de 
les diferents condicions 
meteorològiques (temperatura, 
pluja, vent, Sol) en funció del temps 

Gràfic que representa la 
mitjana dels diferents 
components de totes les 
fulles en funció  del temps 

PISTA: Si col·loques 
el cursor sobre el 
gràfic, podràs llegar 
directament els valors 
representats 

Un dels continguts matemàtics a 

treballar dins d’aquesta activitat 

de simulació és la representació 

gràfica de l’evolució dels diferents 

paràmetres respecte al temps. Per 

això, és important, que l’alumne 

es familiaritzi amb els gràfics i el 

que representen. 
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 “ATTACHEDNESS” / subjecció: 

Paràmetre que indica la força amb la que la fulla està subjecta a l’arbre. La 

força de subjecció: 

 Augmenta amb: 

o Bona nutrició arbre 

(color fulles) 

 Disminueix amb: 

o Pluja 

o Vent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ara ja saps com funciona el programa, i a  continuació trobaràs totes les dades 

necessàries sobre els climes i els arbres. Ja pots ajudar al Joan a omplir unes fitxes 

sobre com influeixen els diferents climes mundials (clima d’alta muntanya, clima 

mediterrani, clima desèrtic, clima tropical humit (Monsó) i un cinquè clima a escollir per 

tu) a dos tipus d’arbres que ven el seu tiet a la tenda. Segur que el Joan i el seu tiet 

t’ho agrairan!! 

  

El color de les fulles, així com la subjecció, donen 

molta informació, ja que es veuen afectats de 

manera directa per la influència dels diferents 

paràmetres meteorològics. 

En aquesta part, el professor presenta i mostra el 

funcionament del programa, executant la simulació 

de manera simultània professor-alumne. Es pot fer 

de manera participativa, animant als alumnes a 

expressar-se, proposant preguntes, fent hipòtesis i 

discutint l’observació final: per què han canviat de 

color les fulles, per què han caigut totes abans de 

canviar de color,... Per exemple, si fixem tots els 

paràmetres i anem canviant només un paràmetre 

(per exemple, la intensitat solar) podem aïllar aquest 

efecte i discutir com afecta això a les fulles, etc.  
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LA TARDOR AL MÓN!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mapamundi solar: 

 

 

 

 

 

 

 

CLIMES FREDS 

CLIMES TEMPLATS 

CLIMES CÀLIDS (secs) 

CLIMES CÀLIDS 
(humits) 

 Clima Polar 

 Clima d’alta muntanya 

 Clima Continental 
 

 Clima Xinès 

 Clima Mediterrani 

 Clima Oceànic 
 

 Clima Desèrtic 

 Clima Tropical Sec 
 

 Clima Equatorial 

 Clima Tropical Humit 

L’activitat principal del dossier permet 

treballar a la vegada diferents 

competències bàsiques: Comunicació 

lingüística (CB1), Tractament de la 

informació i competència digital 

(CB3), Matemàtica (CB4), Aprendre a 

aprendre (CB5), Autonomia i 

iniciativa personal (CB6) i Interacció 

amb el món físic (CB7). A més de 

treballar transversalment altres 

matèries  com la geografia i ciències 

naturals. Aquesta activitat es pot fer en 

parelles o petits grups, fomentant el 

treball cooperatiu. 

Una part important de l’activitat 

consisteix en que l’alumnat 

aconsegueixi extreure la informació 

necessària en cada cas a partir de les 

dades de que disposa: mapa 

climatològic, definició de cada tipus de 

clima, mapa solar i descripció de dos 

tipus d’arbre; en lloc de donar 

directament els valors de cada 

paràmetre per a cada clima a estudiar 

(ja que a la vida real no es trobaran la 

informació separada i ja classificada). 

La segona part, consisteix en simular 

l’efecte dels diferents climes sobre els 

arbres (executant el programa),  

observar i treure conclusions.  

. 
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 Clima d’Alta Muntanya: Clima de gran importància per la seva extensió al món, on la 
vegetació és molt variable, d’acord a la latitud en que es trobin ubicades les muntanyes. 
Normalment són humits, amb temperatures hivernals negatives i estiuenques positives, la 
temperatura mitjana anual es situa al voltant dels 0ºC i les precipitacions, més abundants 
en estiu que a l’ hivern, superen els 1000mm anuals. 

 Clima Continental: Clima propi de les regions de l’interior dels continents. Es caracteritza 
per una relativa mancança de precipitacions i per una notable amplitud tèrmica estacional 
amb unes temperatures estivals bastant altes en contrast amb el fred hivern. La 
temperatura mitjana anual és inferior als 10ºC i les precipitacions oscil·len entre els 300 i 
700mm de promig i es produeixen principalment a l’estiu. 

 Clima Xinès: Els hiverns són similars als del clima Mediterrani, però més freds. Aquest 
clima presenta una temperatura mitja lleugerament superior a la del clima Mediterrani. Les 
precipitacions es produeixen principalment a l’estiu, en contrast amb la sequedat dels 
hiverns, i solen superar els 700mm anuals. 

 Clima Mediterrani: Els hiverns són humits i afables, i els estius secs i calorosos. Escassa 
nuvolositat i la irregularitat en les precipitacions. Les temperatures oscil·len entre 8ºC 
(desembre-febrer) i 25ºC (juny-septembre), amb precipitacions gairebé exclusivament a 
l’hivern i tardor, amb un promig de 750mm. 

 Clima Oceànic: Clima característic de les regions compreses dins de la zona de latituds 
mitjanes subjectes a la influència oceànica. La proximitat del mar determina una amplitud 
tèrmica anual petita i precipitacions importants (1000-2000mm) molt distribuïdes al llarg de 
l’any. La temperatura mitjana depèn de la latitud (però està al voltant dels 10ºC), amb 
temperatures moderades a l’hivern i fresques a l’estiu.  

 Clima Desèrtic: Altes temperatures i mancança de precipitacions. El clima desèrtic càlid 
presenta una temperatura mitjana anual al voltant dels 20ºC, una forta oscil·lació tèrmica 
(pot arribar als 20ºC) i precipitacions inferiors als 200mm. 

 Clima Tropical sec: En les regions ubicades sobre els tròpics de Càncer i Capricorn, la 
massa d’aire és estable i seca, mantenint la temperatura amb respecte al Sol, és a dir, 
quan aquest està en el seu zenit, el calor és extrem i quan el sol està baix, tendeix a fer 
molt fred. La sequedat extrema d’aquestes regions té a veure amb la seva ubicació 
geogràfica, ja que es troba a la zona d’altes pressions subtropicals i en zones de vents.  

 Clima Equatorial: Característic de les regions de latituds baixes. La temperatura i la 
humitat són altes i constants durant l’any. La temperatura del mes més fred supera els 
18ºC, i la temperatura mitjana anual està per sobre dels 25ºC. Les precipitacions es 
reparteixen de manera uniforme al llarg de l’any poden superar els 3000mm. 

 Clima Tropical humit (Monsó): Propi de les regions tropicals. Les temperatures mitjanes 
mensuals són elevades i bastant uniformes durant l’any, la mitjana anual és superior als 
20ºC. Les precipitacions oscil·len entre els 400 i els 1000mm anuals, encara que la varietat 
de clima monsònic arriba a valors molt superiors (amb la presència de forts vents). 

 

 

 Start-sugar-mean Start-sugar-stddev Num leaves 

Arbre Tipus A 
20 25 200 

Arbre Tipus B 
75 25 2000 
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CLIMA ALTA MUNTANYA 

Arbre tipus A 
 

 

Arbre tipus B 
 

 

P
a

rà
m

e
tr

e
s
 

Temperatura 
Mitjana anual al voltant del 0ºC  0ºC 

Intensitat de pluja 
Al voltant de 1000mm anuals  20 

Vent 
Una mica per sobre de la mitja  7 

Intensitat solar 
~ 30% 

Quant temps triguen en 
caure totes les fulles? 

 

46.3 

 

46.3 

En quin moment hi ha el 
mateix nombre de fulles 
encara a l’arbre que fulles 
mortes? 

28 28 

 
Veus algun canvi important 
en la concentració de 
clorofil·la? En quin moment 
aquesta concentració és 
mínima? 
 

 

~12 

 

~12 

Com evolucionen les 
concentracions dels 
diferents components 
(clorofil·la, carotè i 
antocianina)? (colors) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Per què creus que les 
concentracions dels 
components (color fulles) 
han evolucionat així? 
 

 
 
 
 
 
 

 

Com afecten els diferents 

paràmetres a la sujecció de 

les fulles? (línea negra gràfic 

“leaf averages vs time” 

 
 

 
 
 
 
 

Pautes a donar: 

- Com “transformar” les dades originals en els 

valors dels paràmetres del programa NetLogo. 

Per exemple, pluges al voltant de 1000mm anual, 

equival aproximadament a  donar el valor 20 al 

paràmetre “rain-intensity”. 

- Com llegir gràfics, què ens diuen els gràfics i 

com ens ho diuen. 

- Com lligar diferents conceptes/paràmetres amb 

resultats. Com relaciono conceptes com: color 

fulles, composició, efecte de la pluja, vent, etc. 

- Què ens dona més informació: el color de les 

fulles o els gràfics? 
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CLIMA MEDITERRANI 

Arbre tipus A 
 

 

Arbre tipus B 
 

 

P
a

rà
m

e
tr

e
s
 

Temperatura 
Mitjana anual al voltant del s 15ºC  15ºC 

Intensitat de pluja 
Al voltant de 750mm anuals  15 

Vent 
valor mig  5 

Intensitat solar 
~ 65% 

Quant temps triguen en 
caure totes les fulles? 

 

231 

 

231 

En quin moment hi ha el 
mateix nombre de fulles 
encara a l’arbre que fulles 
mortes? 

70 28 

 
Veus algun canvi important 
en la concentració de 
clorofil·la? En quin moment 
aquesta concentració és 
mínima? 
 

caiguda gradual  ~182 caiguda gradual  ~182 

Com evolucionen les 
concentracions dels 
diferents components 
(clorofil·la, carotè i 
antocianina)? (colors) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Per què creus que les 
concentracions dels 
components (color fulles) 
han evolucionat així? 
 

 
 
 
 
 
 

 

Com afecten els diferents 

paràmetres a la sujecció de 

les fulles? (línea negra gràfic 

“leaf averages vs time” 

 
 

 
 
 
 
 

A observar: 

- Els colors de les fulles, ens donen molta 

informació. Tal i com s’explica al dossier 

cada color representa un determinat 

component, i com els efectes climàtics el 

poden variar, per exemple: 

 Clima mediterrani: fulles vermelles 

 Clima desèrtic: fulles grogues 

 Clima tropical humit: fulles verdes 

(possiblement les fulles no morin, 

sinó que cauen per l’efecte del vent) 
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CLIMA DESÈRTIC 

Arbre tipus A 
 

 

Arbre tipus B 
 

 

P
a

rà
m

e
tr

e
s
 

Temperatura 
Mitjana anual per sobre dels  20ºC  25ºC 

Intensitat de pluja 
escasses pluges, menys de 200mm anuals  5 

Vent 
Valor mig  7 

Intensitat solar 
~ 95% 

Quant temps triguen en 
caure totes les fulles? 

 

58.8 

 

58.8 

En quin moment hi ha el 
mateix nombre de fulles 
encara a l’arbre que fulles 
mortes? 

36.3 36.3 

 
Veus algun canvi important 
en la concentració de 
clorofil·la? En quin moment 
aquesta concentració és 
mínima? 
 

caiguda dràstica  ~10 caiguda dràstica  ~10 

Com evolucionen les 
concentracions dels 
diferents components 
(clorofil·la, carotè i 
antocianina)? (colors) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Per què creus que les 
concentracions dels 
components (color fulles) 
han evolucionat així? 
 

 
 
 
 
 
 

 

Com afecten els diferents 

paràmetres a la sujecció de 

les fulles? (línea negra gràfic 

“leaf averages vs time” 

 
 

 
 
 
 

A observar: 

- Quin color tenen les fulles abans de caure. 

- Com cauen les fulles: totes de cop, 

gradualment, cauen gairebé totes, però al 

final queden unes poques sense caure... 

- Hi ha “recuperació”, per exemple, recuperen 

aigua (línea blava gràfic) i això fa que torni a 

augmentar la subjecció “attachedeness”. 
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CLIMA TROPICAL HUMIT (MONSÒ) 

Arbre tipus A 
 

 

Arbre tipus B 
 

 

P
a

rà
m

e
tr

e
s
 

Temperatura 
Mitjana anual elevada  35ºC 

Intensitat de pluja 
Pluges fortes  25 

Vent 
Vents forts  9 

Intensitat solar 
~ 30% 

Quant temps triguen en 
caure totes les fulles? 

 

46.3 

 

46.3 

En quin moment hi ha el 
mateix nombre de fulles 
encara a l’arbre que fulles 
mortes? 

~30 ~30 

 
Veus algun canvi important 
en la concentració de 
clorofil·la? En quin moment 
aquesta concentració és 
mínima? 
 

No hi ha canvi 

significatiu en la 

concentració de 

clorofil· la, es manté 

gairebé constant 

No hi ha canvi 

significatiu en la 

concentració de 

clorofil· la, es manté 

gairebé constant 

Com evolucionen les 
concentracions dels 
diferents components 
(clorofil·la, carotè i 
antocianina)? (colors) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Per què creus que les 
concentracions dels 
components (color fulles) 
han evolucionat així? 
 

 
 
 
 
 
 

 

Com afecten els diferents 

paràmetres a la sujecció de 

les fulles? (línea negra gràfic 

“leaf averages vs time” 
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CLIMA ......................................... 

Arbre tipus A 
 

 

Arbre tipus B 
 

 

P
a

rà
m

e
tr

e
s
 

Temperatura 
 

Intensitat de pluja 
 

Vent 
 

Intensitat solar 
 

Quant temps triguen en 
caure totes les fulles? 

  

En quin moment hi ha el 
mateix nombre de fulles 
encara a l’arbre que fulles 
mortes? 

  

 
Veus algun canvi important 
en la concentració de 
clorofil·la? En quin moment 
aquesta concentració és 
mínima? 
 

  

Com evolucionen les 
concentracions dels 
diferents components 
(clorofil·la, carotè i 
antocianina)? (colors) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Per què creus que les 
concentracions dels 
components (color fulles) 
han evolucionat així? 
 

 
 
 
 
 
 

 

Com afecten els diferents 

paràmetres a la sujecció de 

les fulles? (línea negra gràfic 

“leaf averages vs time” 
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CONCLUSIONS 

 
En Joan i tu ja heu acabat la feina! Heu quedat amb el tiet del Joan per portar-li les fitxes, però 
abans comenteu els resultats entre vosaltres per veure a quines conclusions heu arribat. 
 
 

 Influeix el tipus d’arbre en la caiguda de les fulles? ........ Per què? ................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

 Influeix el clima en la caiguda de les fulles dels arbres? ........ Per què? ......................... 

.................................................................................................................................................. 

 

 Quin clima és més propici per plantar aquests tipus d’arbres? ....................................... 

Per què? .................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

 Quin clima és menys propici per plantar aquests tipus d’arbres? ................................... 

Per què? .................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

  
Per últim es necessari i important una reflexió 

final sobre l’activitat i sobre les conclusions que 

podem extreure del treball, posant èmfasis de les 

avantatges de poder tenir un model com aquest, 

així com de les seves limitacions (es una 

representació aproximada de la realitat). Totes les 

conclusions, dubtes, propostes, etc, es posen en 

comú en un debat obert i participatiu, controlat en 

tot moment pel professor 

Tenir en compte l’ús de vocabulari adequat. 

(Competència bàsica 1: Comunicació lingüística) 
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5. CONCLUSIONS  

 

Una opció interessant per poder incloure en el currículum actual d’Educació Secundària 
Obligatòria (ESO) és un tipus de modelització discreta, la modelització basada en agents 
(Agent-Based Models, ABMs), que presenta una perspectiva diferent a la de la modelització 
més clàssica.  

La plataforma digital NetLogo proposa programes de modelització que abasten moltes, i molt 
diverses, àrees d’aplicació dels ABMs. Aquests programes ofereixen un gran potencial com a 
base per a activitats a desenvolupar a l’aula amb aquesta metodologia d’ABMs. 

Els tres exemples d’activitats desenvolupades d’ABMs de la plataforma NetLogo per alumnat 
d’Educació Secundària, han permès mostrar com aquest tipus de model facilita 
l’experimentació i la manipulació “virtuals” sobre els sistemes modelitzats, mitjançant 
l’observació i anàlisi reiterat del conjunt de simulacions que resulten de la seva implementació 
en un entorn informàtic adequat com es aquesta plataforma NetLogo.  

Les activitats dissenyades a partir d’ABMs permeten treballar gairebé totes les competències 
bàsiques a assolir per part dels alumnes d’Educació Secundària Obligatòria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Models are always “wrong”, but sometimes can be useful  

(George E.P. Box) 
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