
 

 
 
 

 

Treball de fi de màster 

 

Títol:  Estudi d’un cas concret d’aplicació de problemes de modelització matemàtica amb alumnes de 
4t de la ESO.     

       

  

 

Cognoms:  Álvarez Antúnez               

Nom: Jaume 

Titulació: Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyament d’Idiomes 

Especialitat: Matemàtiques 

 

Director/a: Iolanda Guevara Casanova 

 

Data de lectura:  26 de juny de 2013 

 

 



Estudi d’un cas concret d’aplicació de problemes de 
modelització matemàtica amb alumnes de 4t de la ESO. 

Pàgina  1

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Índex 
 
 
 
 
 
Introducció 2
 
Definició i context del problema 3
 
Descripció de la solució 18
 
Resultats 28
 
Conclusions 30
 
Bibliografia 32
 
 
 



Estudi d’un cas concret d’aplicació de problemes de 
modelització matemàtica amb alumnes de 4t de la ESO. 

Pàgina  2

 
 

INTRODUCCIÓ 
 
L’escola tradicional, nascuda com a annex de la revolució industrial, tenia una funció molt 
definida: formar obrers per treballar a la incipient industria dels segles XVIII i XIX (Robinson, 
2010). 
 
Aquesta escola tenia molt definits els continguts i procediments a ensenyar als futurs ciutadans. 
Gairebé mai calia tornar a formar-se per adquirir nous coneixements, el món canviava 
lentament. Adquirir una titulació acadèmica era un títol de per vida.  
 
En aquesta situació els docents només havien de transmetre uns continguts als seus alumnes. 
Aquests continguts rarament eren modificats o ampliats. L’escola, en general, tenia un caràcter 
estàtic. 
 
Afortunadament, aquesta situació tenia excepcions. A Catalunya, durant la segona república 
Espanyola, alguns docents van fer avanços significatius en la forma d’entendre l’ensenyament. 
 
Malgrat tot, la situació de la docència a Catalunya durant la segona república va ser efímera. 
 
En l’actualitat ens trobem en un món accelerat. Aquesta acceleració queda patent en el camp 
tecnològic i de la societat del coneixement.  
 
Els continguts acadèmics passen a segon terme des del moment que tot es pot consultar a 
internet. La societat té accés a la major quantitat de dades que mai s’hagi pogut imaginar. Els 
oficis tradicionals són desplaçats a un orient llunyà víctimes de la deslocalització. Les relacions 
laborals han canviat. Els obrers estan desapareixen. Les necessitats d’aquesta societat en la 
que vivim són múltiples i canviants. Ningú no sap com serà el nostre món en el futur llunyà, ni 
tampoc com serà en un futur molt proper (Ken Robinson, TED 2006). 
 
El sociòleg Zygmunt Bauman (Vásquez, 2008) descriu aquesta societat com a individualista, 
privatitzada i on el futur de les persones no està assegurat. És a dir, res dura eternament i, 
menys encara, un lloc de treball digne que permeti viure decentment. Això provoca incertesa i 
por. 
 
Els nostres alumnes hauran de viure en aquesta societat “líquida”. Per tant els docents haurem 
de preparar els nostres alumnes amb uns coneixements i habilitats diferents de l’escola 
tradicional. Aquests coneixements i habilitats s’estan aplicant des de mitjans dels anys 90 del 
segle passat. Concretament des de que es va engegar el projecte PISA per l’OCDE. Des de 
l’any 2006 la LOE també va posar al dia el sistema educatiu amb l’ensenyament per 
competències. 
 
No cal dir , que dins de les vuit competències bàsiques, la competència matemàtica és una 
d’elles. I, segons Mogens Niss, dins de la competència matemàtica, la competència de 
modelització matemàtica en forma part. 
 
Aquest treball estudiarà un cas concret de problema de modelització matemàtica amb alumnes 
de 4t de l’ESO i extraurà conclusions d’aquest cas. 
 



Estudi d’un cas concret d’aplicació de problemes de 
modelització matemàtica amb alumnes de 4t de la ESO. 

Pàgina  3

 
 

DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 
 
Afortunadament l’ensenyament de les matemàtiques està canviant la seva concepció. Ara 
s’està donant més importància a l’ensenyament per competències per fer les matemàtiques 
més útils per als alumnes en la seva vida adulta. 
 
No obstant, el procés d’aquest canvi és lent. Encara es porta molta inèrcia de l’anterior mètode 
d’ensenyament malgrat que les successives lleis d’educació des de la LOGSE sempre han 
intentat “donar importància a la dimensió pràctica dels coneixements obtinguts” (Sol, 2009). 
 
Aquesta inèrcia provoca que encara hi hagi molts alumnes desmotivats per aprendre 
matemàtiques, sense trobar la utilitat de les matemàtiques a la vida real. 
 
També molts alumnes es troben a l’ensenyament secundari amb moltes llacunes de 
coneixements matemàtiques que els impedeixen tornar a agafar el tren de l’assignatura. 
 
El record que la societat i, concretament, la família té de les matemàtiques escolars tampoc 
ajuda a que l’alumne la percebi com una disciplina útil i engrescadora. 
 
El present treball vol ajudar els alumnes a que gaudeixin de les matemàtiques. Vol que els 
alumnes vegin les matemàtiques com a una eina pragmàtica i també com un nou llenguatge 
amb el que descriure el món. Un llenguatge que, a més d’interpretar i descriure el món que li 
rodeja, el permeti expressar-se d’una forma precisa i creativa. 
 
També es pretén augmentar l’estima de les matemàtiques a nivell social. Sabent que aquesta 
tasca comença per l’alumnat, la seva família i els cercles socials més propers. 
 
Els problemes de modelització matemàtica són una eina idònia per aconseguir aquestes fites.  
 
Per portar a la pràctica els problemes de modelització matemàtica primer s’hauran de 
dissenyar, després dur-los a l’aula i,finalment, avaluar-ne els resultats. Aquest treball també 
intentarà donar unes pautes per al disseny dels problemes de modelització, tot ajudant-se dels 
estudis de certs autors (Blum, Niss, Freudenthal, Alsina,...). També s’exposarà un breu resum, 
a nivell de lleis i documentació institucionals, que avalen la utilització de la modelització 
matemàtica a l’ensenyament de les matemàtiques. 
 
El tipus d’alumnat al que va dirigit aquest estudi és un alumnat que està poc motivat per a 
l’aprenentatge de les matemàtiques. Per tant, també es preveu que tingui un coneixement 
incomplet de la matèria per al seu nivell acadèmic i que li provoqui dificultats per seguir el dia a 
dia de les classes de matemàtiques. 
 
Això farà que l’enfocament d’aquests problemes de modelització matemàtica siguin d’una 
temàtica  atractiva per als alumnes, fàcils o, en tot cas, molt guiats en les etapes inicials dels 
problemes. 
 
 
Marc legal 
 
La modelització matemàtica dins la LOE 
 
En el preàmbul de les lleis s’expressen el motius pels quals se n’han fet. En aquest cas, en el 
preàmbul de la Loe consta el següent :” La educación es el medio más adecuado para construir 
su personalidad ( la de l’alumne ), desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia 
identidad personal y configurar su comprensión de la realidad, integrando la dimensión 
cognoscitiva, la afectiva y la axiológica”. 
 
També es fa referència a la reunió dels ministres d’educació dels països que conformen 
l’Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic ( OCDE ) amb la finalitat de 
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replantejar la política educativa. Això passava l’any 1990. Des de llavors, a l’Estat Espanyol, 
s’han fet varies lleis d’educació: LOGSE, LOPGCD, LOCE i aquesta última LOE. 
 
Tres són els principis fonamentals que planteja aquesta llei. El primer és donar una educació 
de qualitat a tots els alumnes. Amb aquest principi la llei intenta evitar el fracàs escolar i 
l’abandonament prematur dels estudis obligatoris, així com proporcionar igualtat d’oportunitats 
a tots els alumnes donant el suport necessari a cada alumne. 
 
El segon principi és aconseguir la col·laboració de tots els agents que intervenen en el procés 
educatiu, a part de l’alumnat. Aquest agents són el personal docent, les famílies, el centre 
educatiu, les administracions i la societat. El paper dels docents i dels centres educatius en 
aquest segon principi serà “...construir entornos de aprendizaje ricos, motivadores y 
exigentes”. 
 
El tercer principi de la llei és arribar als mateixos objectius que s’ha proposat la Unió Europea i 
la Unesco en polítiques d’educació. Aquest objectius són millorar la qualitat i l’eficàcia dels 
sistemes d’educació i formació, facilitar l’accés generalitzat als sistemes d’educació i formació i 
obrir aquests sistemes d’educació i formació fora de les aules i de la vida acadèmica. 
Concretament, en aquest últim objectiu la llei especifica que, per fer-ho, s’haurien de reforçar la 
vinculació entre el món educatiu, formatiu i acadèmic amb el món laboral, la investigació i la 
societat en general. 
 
 
Aquesta llei, la LOE, és una llei orgànica i, com  a tal, no entra a detallar l’aplicació de la 
mateixa. En comptes d’això, ens mostra les línies generals i l’esperit de la nova normativa. 
L’aplicació del detall de la llei ho fan lleis de menor rang, com és el cas de la LEC (Llei 
d’Ensenyament de Catalunya). 
 
Si bé aquesta llei, al ser generalista, no parla directament del concepte de modelització 
matemàtica, si es poden extreure conceptes que tenen a veure amb la modelització. 
 

‐ Es dóna importància a l’educació per a comprendre la realitat. La modelització 
matemàtica crea models a partir de la realitat que ens envoltat, a partir de fets 
quotidians o fets que es vulgui investigar. 

‐ Els docents i els centres educatius hauran de construir entorns d’aprenentatge 
motivadors, rics i exigents. Aquest és un altre concepte que coincideix amb la 
modelització. El docent haurà de cercar exemples motivadors, rics i exigents on 
aplicar la modelització. 

‐ La vinculació entre el món educatiu i el món laboral, d’investigació i la societat 
coincideix plenament amb la relació de la modelització matemàtica entre el món 
real i la traducció del mateix a conceptes matemàtics. 

 
La modelització matemàtica dins La LEC 

La Llei d’Educació de Catalunya (LEC) és una llei de rang inferior a la “ Ley Orgánica de 
Educación” (LOE) que concreta l’aplicació de la llei estatal en l’àmbit de la Comunitat Autònoma 
de Catalunya. 
 
Aquesta LEC en el seu article 59, detalla com ha de ser l’ensenyament secundari obligatori dels 
alumnes amb edat compreses entre els 12 anys i els 16 anys. Concretament a l’apartat 2b del 
mateix article fa una llista de les competències socials que s’han de desenvolupar. 
 
“2. L’educació secundària obligatòria té com a finalitat proporcionar a tots els alumnes una 
educació que els permeti: 

a) Assegurar un desenvolupament personal i social sòlid amb relació a 
l’autonomia personal, la interdependència amb altres persones i la gestió de 
l’afectivitat. 
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b) Desenvolupar en el nivell adequat, com a forma de coneixement reflexiu, de 
formació de pensament i d’expressió d’idees, les habilitats i competències 
culturals, personals i socials relatives a: 

 

Primer. L’expressió i la comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió 
lectora, les competències matemàtiques i les competències necessàries per 
a l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual. 

Segon. La comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes  
científics, socials, culturals i artístics. 

Tercer. La sensibilitat artística i la creativitat. 

Quart. La coresponsabilitat i el respecte a la igualtat de drets i d’oportunitats 
de les persones. 

Cinquè. El treball i l’estudi, individual i en equip, amb autonomia i capacitat 
crítica. 

                          Sisè. La resolució de problemes de la vida quotidiana.” 

Extracte literal de l’article 59.2 de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC 2006). 

 
Tal com indica l’apartat sisè d’aquest article, la resolució de problemes de la vida quotidiana 
forma part d’aquest aprenentatge mitjançant competències. Aquí veiem una clara continuïtat en 
la política educativa entre la llei orgànica de l’estat i la llei autonòmica. 
 
Ambdues lleis recolzen indirectament la utilització de la modelització matemàtica en l’adquisició 
de la competència matemàtica perquè la modelització matemàtica, precisament, pren un 
problema real per traduir-ho a llenguatge matemàtic i resoldre’l des de les matemàtiques. 
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La modelització matemàtica dins el currículum de l’ESO (Decret 143/2007) 
 
El currículum de l’ESO (realitzat pel Departament d’Educació a instància del Decret 143/2007)  
és el document que dona continuïtat a l’aplicació de la LEC.  El currículum detalla les 
competències bàsiques que s’han de desenvolupar amb els alumnes, els continguts, els 
objectius, els mètodes pedagògics i els criteris d’avaluació que conformen cada nivell educatiu 
de l’ESO. 
 
Competències transversals Competències específiques 

centrades a conviure i habitar el 
món. 

Competències 
comunicatives 

1. Competència comunicativa, 
lingüística i audiovisual. 

2. Competència artística i cultural. 

7. Competència en el 
coneixement i interacció en el 
món físic. 

 

8. Competència social i 
ciutadana. 

Competències 
metodològiques 

3. Tractament de la informació i 
competència digital. 

4. Competència matemàtica. 
5. Competència d’aprendre a 

aprendre. 
Competències 
personals 

6. Competència d’autonomia i 
iniciativa personal. 

Quadre extret literalment del document “Currículum Educació Secundària Obligatòria” realitzat per la 
Generalitat de Catalunya-Departament d’Educació. 

 
Dins de les explicacions que dona el currículum sobre la competència matemàtica torna a sortir 
el concepte de relacionar i aplicar les matemàtiques a la vida real i al món laboral i social. 
Aquests aspectes ja han sigut tractats en les normes de major rang prèvies a aquesta i entren 
de ple en el concepte de modelització matemàtica. 
 
En els objectius generals d’etapa del currículum de l’ESO els apartats j, k i l, són els mateixos 
que es necessiten per treballar la modelització matemàtica. La recerca d’informació amb els 
mitjans a l’abast dels alumnes, la identificació dels problemes propis de cada àmbit i la seva 
resolució així com adquirir coneixements que facilitin el pas del món educatiu al laboral són els 
temes tractats en aquests punts dels objectius generals d’etapa que s’avenen amb la 
modelització matemàtica. 
 
Però, on realment es fa menció de la modelització matemàtica directament, és en el capítol 
dedicat a la matèria de matemàtiques del Currículum de l’ESO. En aquest apartat, per fi, es 
concreta la utilització de la modelització matemàtica com a eina per adquirir la competència 
matemàtica. 
 
“el currículum de matemàtiques a l’educació secundària obligatòria pretén contribuir a la 
formació integral de l’alumnat. Les capacitats que potencia el currículum de matemàtiques han 
d’ajudar l’alumnat a: establir raonaments quantitatius sobre situacions de vida real i sobre el 
món que ens envolta; organitzar l’espai i el pla a base d’anomenar i establir relacions precises 
de comparació, semblança o equivalència entre els seus elements, i la seva identificació en el 
món real; modelitzar situacions de la vida real i vinculades a d’altres àrees del 
coneixement i  traduir-les a models matemàtics, per cercar solucions amb més facilitat i 
certesa; apreciar estructures i relacions abstractes.” 

Extracte del document “Currículum ESO” decret 143/2007 del capítol Matèries-Matemàtiques. 
Aquest mateix apartat del document fa menció a la necessitat que els alumnes assoleixen el 
coneixement dels continguts de la matèria però que no és suficient per a l’adquisició de la 
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competència matemàtica. A més és necessari que aquest coneixements s’orientin fora de la 
vida acadèmica i en situacions reals i habituals dels alumnes. 
 
La modelització matemàtica és una eina que permet l’adquisició de la competència matemàtica 
i els objectius de la matèria  degut a: 
 

‐ La seva transversalitat en els coneixements. 
‐ La presa de models del món real. 
‐ La traducció a llenguatge matemàtic. 
‐ La creació del model matemàtic. 
‐ La seva interpretació. 
‐ La comprovació de la veracitat del mateix. 

Aquests elements de la modelització matemàtica apareixen en els objectius del currículum de 
secundària de la matèria de matemàtiques. 
 
OBJECTIUS 

La matèria de matemàtiques de l’educació secundària obligatòria té com a objectiu el  
desenvolupament de les capacitats següents: 

1. Valorar les matemàtiques com a part de la cultura, tant des del punt de vista de la 
història com des de la diversitat cultural del món actual, i utilitzar la competència 
matemàtica per analitzar tot tipus de fenòmens del nostre món i per actuar de 
manera reflexiva i crítica en els diferents àmbits de la vida. 

2. Plantejar i resoldre problemes, abordables des de les matemàtiques, que 
sorgeixin en situacions de l’entorn, en altres disciplines i en les mateixes 
matemàtiques, aplicant i adaptant diverses estratègies i justificant-ne l’elecció. 

3. Reconèixer el raonament, l’argumentació i la prova com aspectes fonamentals 
de les matemàtiques, així com el valor d’actituds com la perseverança, la precisió i 
la revisió. 

4. Organitzar i consolidar el pensament matemàtic propi i comunicar-lo als companys i 
companyes, professorat i altres persones amb coherència i claredat, utilitzant i creant  
representacions matemàtiques que possibilitin aquesta comunicació. 

5. Reconèixer i aplicar les matemàtiques en contextos no matemàtics, tot 
integrant-les en el conjunt de sabers que ha anat adquirint des de les diferents 
matèries així com des de la perspectiva del seu paper a la societat actual. 

6. Mostrar confiança en la pròpia capacitat per resoldre problemes, afrontar-ne la 
resolució amb actitud positiva i assolir un nivell d’autoestima que li permeti gaudir dels 
aspectes creatius, manipulatius, estètics i útils de les matemàtiques. 

7. Comprendre el significat dels diferents tipus de nombres i de les operacions. 
Calcular amb fluïdesa, fer estimacions raonables i utilitzar els mitjans tecnològics 
per obtenir, tractar i representar informació, així com per calcular. 

8. Utilitzar diferents llenguatges (verbal, numèric, gràfic i algèbric) i models 
matemàtics per identificar, representar i dotar de significat relacions 
quantitatives de dependència entre variables. 

9. Identificar les formes i relacions espacials presents en l’entorn i utilitzar la 
visualització, el raonament matemàtic i la modelització geomètrica per descobrir i 
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provar propietats geomètriques i per resoldre problemes. 

10. Reconèixer la importància de la mesura tant en la vida quotidiana com en el 
desenvolupament de la ciència i aplicar tècniques, instruments i fórmules apropiades 
per obtenir mesures (de manera directa i indirecta) i fer estimacions raonables, en 
contextos diversos. 

11. Identificar els elements matemàtics presents en tot tipus d’informacions per 
analitzar-les críticament i formular preguntes abordables amb dades, utilitzant els 
mètodes estadístics apropiats (recollida, organització, anàlisi i presentació de dades) 
per poder respondre-les. 

Extracte del document “Currículum ESO” decret 143/2007 del capítol Matèries-Matemàtiques. 
 
L’apartat 8 dels OBJECTIUS de la matèria de matemàtiques de secundària fa especial menció 
de la modelització matemàtica com a una eina per a identificar, representar i donar significat 
relacions quantitatives de dependència de variables. Es a dir, fer fórmules que ajudin a 
interpretar sistemes del món real.  
 
Encara que, al currículum de l’ESO, no es fa referència explícita a la competència en 
modelització matemàtica, al currículum de batxillerat si que apareix. 
 
La modelització matemàtica dins PISA 
 
El “Program for International Student Assessment” o Projecte Internacional per a la Producció 
d’Indicadors de Rendiment dels Alumnes (PISA) és un projecte per establir un seguiment dels 
sistemes d’educació dels països de l’OCDE a través del rendiment dels seus alumnes. 
 
Aquest projecte avalua els alumnes de 15 anys sobre competències, coneixements generals i 
aptituds en lectura, matemàtiques, ciències i resolució de problemes. L’objectiu no és avaluar 
els alumnes de continguts de les matèries si no comprovar el grau de les competències, 
coneixements generals i aptituds adquirides que els serviran per a la seva vida adulta. 
 
El projecte PISA avalua quatre àrees de coneixement: matemàtiques, lectura, ciències i 
resolució de problemes. 
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Quadre extret del document “Marc conceptual per l’avaluació de PISA 2003” editat pel Consell Superior 
del Sistema Educatiu. 

 
En modelització matemàtica les àrees que interessen són la matemàtica i la resolució de 
problemes. En el cas de l’àrea matemàtica l’avaluació es fa tenint en compte els següents 
punts: 
 

‐ Contingut matemàtic: Quantitat, espai i forma, canvi i relacions i incertesa.  
‐ Procés matemàtic: llenguatge matemàtic, construcció de models matemàtics i 

resolució de problemes. 
‐ Situacions en les que s’utilitza la matemàtica: situació personal, educativa, 

professional, pública i científica. 
 
S’observa que el projecte PISA considera la construcció de models matemàtics i la resolució de 
problemes com a punts importants a l’hora d’avaluar els alumnes. 
 
Aquest document “Marc conceptual per l’avaluació de PISA 2003” com el documents “Marc 
conceptual per l’avaluació de PISA 2006” i “Marc conceptual de matemàtiques per l’avaluació 
PISA 2012” disponibles al web de la Generalitat de Catalunya-Departament d’Ensenyament 
donen especial importància a la competència matemàtica. Inclús, l’últim document “Marc 
conceptual de matemàtiques per l’avaluació PISA 2012” aporta un protocol de modelització 
similar als aportats per Blum i Niss: 
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Esquema extret del document “Marc conceptual de matemàtiques per l’avaluació PISA 2012” editat pel 
Consell Superior del Sistema Educatiu. 

 
 
Tots aquests documents fan referència a que els problemes a resoldre han de ser del “món 
real” i donen la mateixa definició del concepte món de Freudenthal (1983): “Los conceptos, las 
estructuras y las nociones matemáticas de que nos servimos se han concebido como 
herramientas que nos permitan organizar los fenómenos del mundo físico, social y 
mental”.(Ministeri de Ed. y ciencia, 2003). 
 
Competències bàsiques en l’àmbit de les matemàtiques 
 
El document “Competències bàsiques en l’àmbit de les matemàtiques” ha sigut editat pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya aquest any 2013 amb la finalitat 
de “desplegar i concretar el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria”.  
 
Aquest document divideix la competència matemàtica en 12 competències més agrupades en 4 
blocs o dimensions. 

Dimensions 

Resolució de problemes 

Competència 1 
Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a 
una representació matemàtica utilitzant variables, 
símbols, diagrames i models adequats. 
Competència 2 
Emprar conceptes, eines i estratègies 
matemàtiques per resoldre problemes. 
Competència 3 
Mantenir una actitud de recerca davant d’un 
problema assajant estratègies diverses. 
Competència 4 
Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar 
problemes. 

Raonament i prova 

Competència 5 
Construir, expressar i contrastar argumentacions 
per justificar i validar les afirmacions que es fan en 
matemàtiques. 
Competència 6 
Emprar el raonament matemàtic en entorns no 
matemàtics. 
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Connexions 

Competència 7 
Usar les relacions que hi ha entre les diverses 
parts de les matemàtiques per analitzar situacions 
i per raonar. 
Competència 8 
Identificar les matemàtiques implicades en 
situacions properes i acadèmiques i cercar 
situacions que es puguin relacionar amb idees 
matemàtiques concretes. 

Comunicació i 
representació 

Competència 9 
Representar un concepte o relació matemàtica de 
diverses maneres i usar el canvi de representació 
com a estratègia de treball matemàtic. 
Competència 10 
Expressar idees matemàtiques amb claredat i 
precisió i comprendre les dels altres. 
Competència 11 
Emprar la comunicació i el treball col·laboratiu per 
compartir i construir coneixement a partir d’idees 
matemàtiques. 
Competència 12 
Seleccionar i usar tecnologies diverses per 
gestionar i mostrar informació, i visualitzar i 
estructurar idees o processos matemàtics. 

Quadre extret del document “Competències bàsiques en l’àmbit de les matemàtiques”. Generalitat de 
Catalunya. Departament d’ensenyament. 2013 

 
Dins la dimensió de resolució de problemes el document especifica la diferència entre exercici i 
problema, alhora que aporta uns passos a seguir en el procés de resolució de problemes que 
recorden molt els consells aportats per George Polya a “How to solve it” (Polya, 1957). 
 
La competència 1 és la que més té a veure amb la modelització matemàtica. Concretament 
amb la fase de la traducció a llenguatge matemàtic. No obstant, no es donen totes les 
instruccions ni cap protocol per finalitzar un problema de modelització. En canvi, si que es fa 
constar que el procés de modelització és més ampli que el de la traducció a llenguatge 
matemàtic. 
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MARC TEÒRIC 
 
Mogens Niss i l’ensenyament de les matemàtiques per competències 
 
Mogens Niss és un dels pares del “Programme for International Students Assessment” 
(Programa per a l’avaluació internacional dels estudiants) PISA depenent de l’OCDE. 
Niss defineix la competència matemàtica com tenir el coneixement necessari per entendre, fer i 
usar les matemàtiques. També, forma part de la competència matemàtica, tenir opinions ben 
fundades en una varietat de situacions on la matemàtica jugar un paper més o menys important 
(Niss, 2011). 
 
Les 8 competències matemàtiques identificades pel projecte KOM 
 
El “KOM project” ( projecte de competències i ensenyament de matemàtiques en danès) és un 
projecte danès per estudiar les diferents competències matemàtiques en l’ensenyament. 
Aquest projecte, en el que Mogens Niss hi participa, fa una divisió de la competència 
matemàtica en 8 competències. I, aquestes 8 competències, les agrupen en dos blocs: 
 
Bloc 1. L’habilitat per preguntar i respondre preguntes en i amb termes matemàtics. 
  
 Competència per al pensament matemàtic. Dominar les diferents 

formes de pensament matemàtic. 
  
 Competència per a la formulació i resolució de problemes. 
  
 Competència de modelització. Ser capaç d’analitzar i construir 

models matemàtics relatius a altres àrees del coneixement. 
  
 Competència per al raonament. Ser capaç de raonar 

matemàticament. 
  
Bloc 2. La capacitat per fer servir el llenguatge i les eines matemàtiques. 
  
 Competència per a la representació. Ser capaç de fer diferents 

representacions de conceptes matemàtics. 
  
 Competència per al simbolisme i el formalisme. Ser capaç de fer 

servir el llenguatge simbòlic i formal a les matemàtiques. 
  
 Competència comunicativa. Ser capaç de comunicar en 

matemàtiques, amb matemàtiques i sobre matemàtiques. 
  
 Competència d’eines matemàtiques. Ser capaç d’utilitzar i conèixer 

els diferents elements d’ajuda i eines de les matemàtiques. 
 
Malgrat que totes les competències són importants i abasten diferents aspectes que cal tenir en 
compte, en el present treball només es tindrà en compte la competència de modelització. 
 
La competència de modelització segons el projecte KOM 
 
El projecte KOM desglossa la competència de la modelització matemàtica segons el següent 
quadre 
 
Analitzar els fonaments i propietats dels models existents i avaluar el seu abast 
  
Realitzar la modelització activa 
 Estructurar i traduir a llenguatge matemàtic situacions 
  
 Fent servir el model resultant 
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 Elaborar conclusions matemàtiques a partir del model 
  
 Validar el model 
  
 Analitzar el model de forma crítica 
  
 Comunicar els resultats del model 
  
 Fer el seguiment i control de tot el procés 
 (Niss, 2011) 
 
El primer apartat significaria utilitzar els models matemàtics ja existents i que s’utilitzen 
habitualment per analitzar-los i intentar entendre’ls. Un exemple d’aquest cas podria ser el 
costum de modelitzar el càlcul de superfícies mitjançant la divisió de la superfície en quadrats i 
rectangles (recordem els exercicis de primària amb paper quadriculat i càlcul d’àrees i 
perímetres), sense oblidar que podem utilitzar un element geomètric com el triangle. 
 
En quant a la realització de la modelització mitjançant la “modelització activa” podria ser el guió 
a seguir per resoldre el problema de modelització, encara que, per a alumnes de secundària, 
aquests passos convindria agrupar-los i simplificar-los. 
 
Més endavant es realitzarà la comparació d’aquest quadre del Projecte KOM amb la proposta 
dels passos de modelització de Werner Blum (Blum, 1993). 
 
Tres formes d’entendre la didàctica de les matemàtiques. The KOM Project 
 
El projecte KOM identifica tres formes d’entendre la didàctica de les matemàtiques com un tot: 
 

‐ Des de l’aplicació actual de les matemàtiques. Això vol dir, des de l’ús quotidià i no 
quotidià de les matemàtiques, un ús pragmàtic en el món real. 

‐ Des del desenvolupament històric de les matemàtiques. L’educació en 
matemàtiques convé que es faci ressò del camí seguit  al llarg del temps per les 
persones i situacions històriques que han permès arribar a l’actual coneixement de 
les matemàtiques. 

‐ La naturalesa de les matemàtiques com a disciplina. Aquesta forma d’entendre les 
matemàtiques es refereix a tractar les matemàtiques com a una disciplina amb 
finalitats comunes amb altres camps científics i amb finalitats pròpies que la 
distingeixen dels altres camps. 

En definitiva, es consideren les matemàtiques com a una disciplina important i completa en si 
mateixa i no com a un estudi de situacions matemàtiques. 
 
Aquests conceptes es refereixen a la disciplina de les matemàtiques en general, però també 
poden ser aplicats a la modelització matemàtica en particular. 
 
 
L’educació matemàtica realista EMR 
 
L’educació matemàtica realista la va definir Freudenthal en la dècada dels 70 del passat segle. 
 
D’una forma molt simplificada, aquesta teoria educativa consisteix en que els alumnes han 
d’aprendre les matemàtiques aprenent i usant conceptes que es puguin aplicar en les 
situacions de la vida quotidiana que tinguin sentit per a ell o en paraules de Hans Freudenthal 
“l’educació és un fenomen social que s’ha de justificar en el seu context social” (Freudenthal, 
1978). 
 
No obstant l’anterior teoria, el propi nom d’educació matemàtica realista (EMR) i la definició de 
Freudenthal pot portar a entendre que només es poden aplicar a situacions de la vida real. 
Aquesta interpretació de la teoria no seria la correcta perquè el que intenta la teoria es que les 
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situacions tinguin sentit per a l’alumne. Això també vol dir que qualsevol situació imaginada per 
l’alumne es pot considerar real. No cal que existeixi físicament a la realitat, també es pot 
imaginar la situació que es vol expressar matemàticament. (Van der HeuvelPanhuizen,2009). 
 
L’altre factor important per aplicar l’EMR a l’ensenyament és mitjançant l’ús didàctic de models. 
 
Model de ... Model per a ... 
 
Al començament d’aplicar la modelització matemàtica a la resolució de determinats problemes 
reals, l’alumne arriba a un model matemàtic d’una situació concreta i real. El model creat per 
l’alumne només serveix per a aquella situació. 
 
Segons Streefland (Van der HeuvelPanhuizen,2009) aquesta situació correspon a un nivell 
informal de la modelització encara que existeix un altre nivell més formal. Aquest nivell formal 
es dóna quan l’alumne pot transformar la resolució del problema de modelització d’una situació 
concreta en una resolució d’un problema de modelització d’una situació general. 
 
Aquest camí de nivell informal a formal també es pot donar a l’inrevés. 
 

 
 

Com motivar l’alumne per a la resolució de problemes de modelització 
 
L’ambient d’aprenentatge ha de ser ideal. Els problemes, activitats i contextos han de ser 
interessants per a l’alumne, junt amb l’activitat estimulant del docent. 
 
A més, l’alumne ha de notar que té la iniciativa. El docent només ha de mostrar el camí i 
suggerir pistes sense desvelar el procés de resolució (Van der HeuvelPanhuizen,2009). 
 
Aquesta forma de treballar implica  la inversió de molt de temps per part de l’alumnat com per 
part del professorat. 
 
 
El procés de modelització matemàtica en l’educació matemàtica 
 
Segons Werner Blum la modelització matemàtica parteix de la intenció de solucionar un 
problema del món real, de “fora de les matemàtiques”(Blum, 1993). Aquesta situació obliga a la 
simplificació del problema. Seguidament, aquesta simplificació del problema, ha de ser traduïda 
al llenguatge matemàtic. 
 
El procés continua escollint els mètodes adequats dins les matemàtiques per resoldre el 
problema i obtenir els resultats matemàtics. 
 
Per finalitzar el procés de resolució, aquests resultats obtinguts s’han de validar amb la realitat. 
No s’ha d’oblidar que els resultats obtinguts encara estan dins l’àmbit de les matemàtiques, al 
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validar-los amb el problema real inicial i comprovar que no hi ha discrepàncies, la resolució del 
model pot donar-se per bo. En cas contrari, el procés torna a començar de nou. 
 

 

Esquema del procés de modelització matemàtica. (Blum, 1993) 
 
La variant aportada per Claudi Alsina dins de l’informe “Modelling and Applications in 
Mathematics Education: The 14th ICMI Study” (Blum et altri, 2007) del procés de modelització 
matemàtica explica el mateix procés amb uns passos més descriptius i fa especial esment a 
l’aplicació pràctica de la modelització. 
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Esquema del procés de modelització aportat per Claudi Alsina en el capítol 2.1 de “Modelling and 
Applications in Mathematics Education: The 14th ICMI Study” (Blum, 2010) 

 
Respecte a aquesta aportació de Claudi Alsina a l’informe “Modelling and Applications in 
Mathematics Education: The 14th ICMI Study” (Blum et altri, 2007) cal parar atenció al títol del 
seu capítol perquè és un veritable resum dels principis dels treballs de modelització matemàtica 
i, per extensió, treballs per projectes: “Less chalk, less words, less symbols...more objects, 
more context, more actions” (Blum et altri, 2007) 
 
Quin és el paper de la modelització matemàtica en el currículum de les diferents 
disciplines 
 
Dins de l’àmbit de la disciplina matemàtica, Mogens Niss ja va apuntar els avantatges de la 
modelització matemàtica en l’adquisició de la competència matemàtica (M. Niss, 1993). 
 
En canvi, en les altres disciplines del currículum escolar, també influeix la modelització 
matemàtica de manera transversal: 
 

‐ Segons les àrees que els problemes de modelatge agafen com a exemples: 
ciència, economia, vida quotidiana, esports... 

‐ Segons els tipus d’exemples: global-local, autèntic-artificial, obert-tancat, rellevant-
irrellevant per als estudiants... 

 
Obstacles per a l’aplicació de la modelització matemàtica a l’aula 
 
Werner Blum analitza aquesta problemàtica i dona tres tipus d’obstacles al desenvolupament 
de la feina de modelització a l’aula: 
 
1. Problemes de l’ensenyament i l’avaluació 
 L’organització habitual de l’ensenyament de secundària és en classes de 50 minuts, en 

el millor dels casos. En canvi, la modelització requereix molt de temps de dedicació 
contínua. No és el mateix dedicar un matí complet a un problema que tres o quatre 
sessions de 50 minuts cada una. 

  
2. Problemes des del punt de vista de l’alumne 
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 L’aprenentatge de matemàtiques mitjançant la modelització fa que les “lliçons” siguin 
més exigents i menys predictibles que les unitats didàctiques de continguts. Això 
comporta que l’avaluació també sigui més exigent i impredictible. 

  
3. Problemes des del punt de vista del professor 
 L’ensenyament de la modelització matemàtica també és molt exigent per part del 

professorat. Aquest ha de dominar el contingut matemàtic habitual i, a més, necessita 
saber més exemples adequats i actuals per aplicar la modelització a l’aula. 
Aquests exemples han de ser constantment posats al dia, perquè ràpidament queden 
obsolets. 
A més, el professor ha de tenir la capacitat per gestionar situacions obertes o noves que 
es poden donar a classe en el context del problema de modelització. No s’ha d’oblidar 
que , en l’ensenyament tradicional, la seqüència didàctica prèviament programada no 
deixava lloc a la improvisació o a que el curs de la classe agafés un rumb diferent. 
En definitiva, l’ensenyament per modelització matemàtica requereix per part del 
professorat una gran inversió de temps i esforç abans (preparació), durant (realització de 
la classe) i després (avaluació). 
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DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 
 
 
El disseny del problema de modelització 
 
Per al disseny del problema de modelització es va seguir el protocol suggerit per Werner Blum 
(Blum, 1993), que consta dels següents passos: 

Protocol per al disseny d’un problema de 
modelització matemàtica (Blum, 1993). 

Variació del protocol realitzat en el present treball. 

 
Les variacions realitzades corresponen a la fase de simplificació i traducció del problema, 
aquesta fase s’ha unificat en una sola anomenada traducció a llenguatge matemàtic. L’altre 
variació realitzada és el nom de la fase “RESOLUCIÓ DEL PROBLEMA MATEMÀTIC”, s’ha 
canviat per construcció del model matemàtic. 
 
Aquestes petites modificacions del nom de les fases i reducció de fases del procés s’ha pensat 
per facilitar la resolució del problema a l’alumne. Si el disseny del problema segueix aquestes 
fases és més fàcil explicar-les a l’alumne i que també les segueixi per a la resolució. 
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Problemes reals de modelització matemàtica i motivació de l’alumne 
 
Un cop definit el protocol per al disseny dels problemes de modelització el següent pas és 
trobar una situació real on es pugui aplicar la modelització. 
 
Aquest apartat de la modelització és el més difícil i, a la vegada, el més creatiu. Segons tots els 
autors consultats (Freudenthal, Niss, Blum) coincideixen que el problema de modelització ha de 
ser real. L’alumne ha de sentir proper el problema per a que s’ho faci seu i estigui motivat per a 
resoldre’l. 
 
A continuació es presenta una taula on es comparen les propostes de problemes de 
modelització pensats inicialment, la vinculació amb la realitat i la previsió de motivació per part 
de l’alumnat de 4t d’ESO. 
 
Descripció del problema És un 

problema 
real? 

Previsió de la 
motivació 

Correspon al 
nivell de 
l’alumne? 

Correspon 
al nivell del 
curs? 

     
Modelitzar una fórmula que 
calculi l’àrea de màxima secció 
quadrada que es pot treure d’un 
tronc d’arbre. Inspirat en el 
problema del rectangle inscric 
en un cercle de Liu Hiu (Pla i 
Carrera,2009) 

No. 
Habitualment 
s’usa fusta 
laminada. 

Baixa. Si. 4t ESO. 
Perímetre 
circumferènci
a, àrea, 
equació 
quadràtica. 

Si, encara 
que es 
necessita 
coneixemen
ts de cursos 
anteriors. 

     
Modelitzar la funció quadràtica 
de la forma d’un raig d’aigua 
quan surt d’una font. 

No. Alta. En el 
cas que la 
font sigui 
coneguda. 

Si. Funció 
quadràtica. 

Si. 

     
Modelitzar la fórmula per 
calcular la distància entre un 
punt de llum i l’objecte que 
il·lumina. 

Si. S’utilitza 
en disseny 
d’interiors i 
decoració. 

Mitja. Si. 
Trigonometri
a. 

Si. 

     
Modelitzar una fórmula per 
calcular la quantitat de pintura 
en relació a la superfície de 
paret a pintar. 

Si. Mitja. Si. Longitud, 
àrea, funció 
lineal o afí. 

Si. 

     
Modelitzar una fórmula per 
calcular la quantitat de fulles 
que cauen dels arbres en una 
ciutat durant un any. 

Si. Per 
calcular la 
despesa de 
manteniment 
de 
determinade
s especies 
d’arbres. 

Mitja Si. Depenent 
del grau de 
simplificació 
del 
problema. 
Proporcionali
tat directa. 

Si. 

Modelitzar la funció que descriu 
la secció del paraboloide de la 
Torre de Jesucrist de la 
Sagrada Família. 

Si. Per 
realitzar la 
comprovació 
de la 
execució de 
la torre. 

Alta Si. Funció 
quadràtica. 

Si 

 
Totes aquestes propostes són exemples de modelització matemàtica interessants des del punt 
de vista matemàtic. En canvi, algunes no són d’aplicació real, altres necessiten una 
simplificació excessiva per fer-los al nivell de l’alumnat i d’altres, simplement, es considera que 



Estudi d’un cas concret d’aplicació de problemes de 
modelització matemàtica amb alumnes de 4t de la ESO. 

Pàgina  20

 
 

no són atractives per a l’alumne. Aquesta última consideració sempre és una aposta arriscada, 
a l’hora de escollir el tema del problema, perquè el que hom pot pensar que agradarà els 
alumnes potser no els interessa. Aquest problema no és tan greu quan es coneixen bé els 
alumnes ja que es té més informació per saber si els pot interessar. Inclús, convindria fer una 
tempteig amb els alumnes per veure quins temes serien del seu interès abans de dissenyar el 
problema de modelització. 
 
 
Disseny del problema de modelització de la Torre de Jesucrist. Sagrada Família 
 
D’acord amb tot el desenvolupat anteriorment es va escollir el problema de la Torre de 
Jesucrist de la Sagrada Família al considerar que: 
 

‐ És un problema real 
‐ És un problema que relaciona temes matemàtics i no matemàtics (Sol, 2009) 
‐ És un problema atractiu i motivador per a l’alumnat 
‐ És del nivell de l’alumnat (16 anys) 
‐ És del nivell del curs (4t ESO) 
‐ Es pot comprovar i validar el resultat 

 
El problema consisteix en deduir la funció de la forma que té la secció de la Torre de Jesucrist 
de la Sagrada Família. Un cop obtinguda aquesta secció realitzar la comprovació introduint la 
funció al programa GEOGEBRA i comparant la forma obtinguda amb la forma real de la Torre. 
 
 
L’enunciat del problema de la Torre de Jesucrist 
 
En l’enunciat del problema s’explica què és la Sagrada Família i que encara està en 
construcció. Falta la Torre de Jesucrist la torre més alta del temple.  
 
A continuació es proposa a l’alumne que trobi una fórmula de la secció de la torre per facilitar la 
seva comprovació de mesures quan es vagi a construir. 
 
En aquesta part de l’enunciat s’ha explicat a l’alumne què ha de trobar i per a què. S’ha donat 
la justificació del problema per a que tingui present que el problema és real i útil. 
 
A continuació es dona una informació extreta de la Wikipèdia on pot assabentar-se que la Torre 
de Jesucrist té un perfil parabòlic. Aquesta informació serveix per a que l’alumne dedueixi que 
la secció de la Torre de Jesucrist és una paràbola i que haurà de trobar una funció o equació 
d’aquesta paràbola (una funció quadràtica). 
 
 
Les dades del problema de la Torre de Jesucrist 
 
Habitualment, en els problemes i els exercicis les dades venen donats expressament en 
l’enunciat. Per tant, la recerca de les dades mai ha sigut un problema per a l’alumnat que no ha 
treballat en problemes de modelització  o projectes. En aquest cas, si el que es vol es que el 
problema sigui el més real possible, la recerca de les dades ha d’assemblar-se a una recerca 
de dades reals. 
 
A continuació de l’enunciat del problema s’aporta una sèrie de llocs web on l’alumne pot trobar 
les dades per modelitzar la Torre de Jesucrist. Dins d’aquests llocs web les dades estan 
barrejades amb d’altres o estan dins d’un document amb un context diferent. 
 
Les dades que es necessiten per modelitzar la torre són l’altura de la torre i l’amplada de la 
secció de la torre a la base. Aquestes dades les poden extreure de documents pdf del Patronat 
del Temple Expiatori de la Sagrada Família, d’un treball acadèmic de la UPC i de dues notícies 
d’El Periódico de Catalunya. Per facilitar la recerca també s’ha aportat la ubicació de les dades 
dins dels documents, indicant paràgraf i línia. 
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Guies per a l’alumne 
 
Dins de la documentació inicial de l’alumne també es donen una sèrie de pistes per facilitar el 
treball de la modelització, sobretot la traducció a llenguatge matemàtic. Aquestes pistes només 
intenten mostrar el camí a l’alumne, tot deixant que porti la iniciativa, segons recomana l’autor 
Werner Blum (Blum, 1993). 
 
Per ajudar-te a trobar la forma de la torre i la fórmula per modelar la secció de la torre contesta 
les següents preguntes: 

 

a. Quina forma té la secció de la Torre de Jesucrist? 
b. Coneixes alguna funció o equació que la pugui representar? 
c. Pots deduir l’equació o la funció a partir de l’alçada de la torre i el diàmetre en la base? 
d. Has provat de situar el dibuix de la secció de la torre en un sistema d’eixos de 

coordenades? 
e. Et facilitaria els càlculs si situessis un extrem de la secció de la torre en el punt (0,0)? 
f. Si coneguessis les coordenades de tres punts del dibuix de la secció (i un d’aquests 

sigui el (0,0)), podries obtenir la funció que representa la secció de la torre? 
 

Pistes donades a l’alumne en forma de pregunta. 
 
 
També es dóna la guia de com estructurar el problema de modelització: Traducció a llenguatge 
matemàtic, construcció del model matemàtic i interpretació i comprovació de resultats. 
 
No obstant, trobar l’equilibri entre oferir l’ajut que necessita l’alumne per a que treballi 
autònomament, oferir un excés d’ajut o un ajut insuficient és la clau de volta que farà tenir èxit 
en aquest propòsit (Polya, 1957). 
 
 
Document d’ajut nº1. Documentació opcional per a l’alumne 
 
Aquest document es va dissenyar pensant que hi haurà alumnes que tindran problemes per 
traduir el model a les matemàtiques. Amb aquesta ajuda l’alumne podrà realitzar els dos 
primers passos per no quedar-se encallat: situar la paràbola en uns eixos de coordenades, 
identificar els punts clau de la paràbola, el vèrtex i punts d’origen i final. 
 
Aquest document s’ha pensat que sigui opcional i que sigui el professor el que valori la 
necessitat de donar-lo als estudiants que ho necessitin. 
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Document 2 i 2bis. Construcció del model matemàtic 
 
Aquests documents són per al professorat i consisteixen en la resolució del model matemàtic. 
S’ha aportat dues solucions de la funció quadràtica.  
 
Solució 1. Amb la funció de forma:  

 
 
Solució 2. Amb la funció de forma: 

 
 
 
Document 3. Interpretació i comprovació del model matemàtic 
 
Aquest document també és per al professorat i només aporta la comprovació de la funció 
resultant mitjançant el programa Geogebra i es compara amb la forma de la Torre de Jesucrist 
per validar el model. 
 
 
Exposició del problema de modelització als alumnes de 4t B d’ESO 
 
L’exposició del problema de modelització de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família s’ha 
fet en dues classes diferents i amb metodologies diferents. 
 
En 4t B, de comú acord amb la tutora, s’ha optat per exposar el problema en varies sessions 
amb una durada de 15 minuts al final de la classe de matemàtiques. En total s’han necessitat 3 
sessions de 15 minuts. 
 
Per fer la introducció al problema s’ha utilitzat un power point on s’explicava dos del tipus de 
corbes que utilitzava l’arquitecte Antonio Gaudí en les seves obres: la catenària i la paràbola. A 
continuació es proposava la modelització de la forma d’un raig d’aigua d’una coneguda font de 
Mataró. 
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Fotografies del power point realitzades per l’autor del treball Jaume Álvarez. 
 

Aquest exemple de modelització de la forma del raig d’aigua de la font es va realitzar a la 
classe per a que els alumnes el prenguessin com a model a seguir. 
 
Als alumnes se’ls va explicar els passos per realitzar una modelització matemàtica:  
 

‐ Traducció a llenguatge matemàtic 
 Identifiqueu la forma del raig d’aigua? 

 Sabríeu ubicar-la en un sistema d’eixos de coordenades? 

 Quines dades necessiteu per definir la corba? 

 On les podeu trobar? 

 Ja sabeu que és una paràbola. Quina forma de la funció quadràtica us 
és més còmoda per calcular? (forma polinòmica o factoritzada)  

‐ Construcció del model matemàtic 
 Els alumnes de 4t B preferien la forma factoritzada perquè trobaven 

que era més fàcil deduir el vèrtex.  
  Vèrtex=(-b,c) 

 Amb les dades de 3 m d’amplada i 1,5 m d’altura es podia deduir les 
coordenades del vèrtex V=(3, 1.5) 

 Amb el punt de pas de la paràbola (0,0) es substituïa i s’aïllava el valor 
de “a” que donava negatiu al ser una paràbola convexa. 

‐ Comprovació del model 
 Amb el programa Geogebra s’havia dibuixat prèviament la paràbola 

resultant i es podia comprovar la similitud amb l’original, donant per 
correcta la modelització. 
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El segon dia que es va abordar el problema de modelització i es va presentar el problema de la 
Torre de Jesucrist. La part més problemàtica va ser que els alumnes entenguèssin que les 
dades del problema les havien de buscar ells mateixos a internet i que no s’obtenien 
directament. 
 
El tercer dia no es va poder realitzar la part del problema de modelització perquè la classe de 
matemàtiques prèvia es va allargar massa i no va quedar temps material per continuar amb la 
programació del problema. 
 
El quart dia, desprès d’un cap de setmana pel mig, els alumnes van expressar molts de dubtes 
sobre la construcció del model. Per evitar que el problema s’encallés en aquest punt es va 
optar per guiar el procés de construcció del model amb més pistes i, pràcticament, resolen el 
problema però amb incògnites a,b,c sense les dades reals. 
 
Aquesta va ser la fase més delicada perquè els alumnes estaven cansats i desmotivats per 
resoldre el problema. Només uns quants ho havien entés i seguien totes les fases del procés 
de modelització. Era evident que aquests quants havien passat les dades del problema als 
altres. 
No obstant això últim, en aquesta sessió es va poder observar els següents problemes: 

‐ Problemes en la resolució de sistemes de dues equacions i dues incògnites. 
‐ Problemes d’operacions algèbriques. 
‐ Problemes d’ordre d’operacions aritmètiques. 

  

 

Imatge de la pissarra el quart dia de la presentació del problema. Classe 4t B. 
Repàs dels dubtes sobre obtenció de dades i construcció del model. 

 
 
Al final de la sessió del quart dia es va donar de termini una setmana per a la presentació dels 
resultats del problema. Durant aquesta setmana la tutora també va realitzar algunes indicacions 
a mida que anaven resolen el problema. 
 
Resum de l’exposició del problema a 4t B 
 

‐ Els alumnes es mostraven cansats i desmotivats en les primeres sessions. 
‐ La presentació del problema els era molt estranya, mai havien vist un problema de 

modelització. 
‐ La recerca de dades també els era estranya i els feia mandra invertir estona en la 

recerca. 
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‐ El problema de modelització era puntuable a efectes acadèmics, això va fer que 
s’esforcessin en fer el problema. 

‐ Durant les dues primeres sessions van mostrar tensió al no acabar d’entendre el 
problema o el que havien de fer. La tercera sessió els va aclarir bastant el camí a 
seguir, encara que es desvirtuava el sentit del problema de modelització. Donava la 
impressió que no suportaven la incertesa mentre es resol el problema. 

 
 
Exposició del problema de modelització als alumnes de 4t C d’ESO 
 
L’exposició del problema amb els alumnes de 4t C va ser diferent en quant a la temporalització 
de la presentació. Aquesta es va realitzar durant una classe sencera de 45 minuts ( els primers 
10 minuts es van invertir en repartir exàmens qualificats i discutir notes). 
 
L’exposició la va començar la professora explicant el concepte de les paràboles al món real a 
través d’un vídeo. Aquest vídeo titulat “A basketball parabola” (http://youtu.be/dSRWY5vUHCU) 
descrivia com es podia modelitzar la trajectòria parabòlica d’un llançament de pilota de bàsquet 
a la cistella. 
 
Seguidament, i aprofitant el power point del raig d’aigua de la font, es va fer la introducció a les 
paràboles en el món arquitectònic de l’arquitecte Antoni Gaudí. A continuació, i igual que als 
alumnes de 4t B, es va resoldre la modelització del raig d’aigua de la font de la Plaça Itàlia de 
Mataró. 
 
En aquesta part els alumnes van preferir que s’utilitzés la forma polinòmica de la funció 
quadràtica, en comptes de la forma factoritzada. 
 

 

Imatge de la pissarra amb l’explicació de la traducció i construcció del model del raig d’aigua.Classe de 
45 minuts amb 4t C. 

 
Finalment, i amb l’objectiu de distendre la classe, es va fer una demostració de com 
dissenyaven les paràboles per fer construccions al segle XIX. La demostració va seguir els 
següents passos: 
 
1. S’ensenya el material als alumnes: una cadena de 2 m de longitud i pinces de la roba. 
  
2. Dos alumnes voluntaris agafen cadascú un extrem de la cadena i l’alcen a la mateixa 
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altura. 
  
3. S’explica que la forma que adopta la cadena és una catenària. Es fa veure els alumnes que 

els extrems de la cadena són pràcticament verticals (són asímptotes). 
  
4. Es pengen les pinces de la roba homogèniament al voltant de la cadena. 
  
5. Es fa observar els alumnes com ha canviat la forma de la cadena. S’explica que ara adopta 

la forma d’una paràbola còncava. Els pesos de les pinces de la roba representa el pes que 
ha de suportar la paràbola a la realitat. Aquesta és la forma té un pont penjant (Golden 
Gate). 

  
6. S’explica que si es dibuixa la mateixa paràbola però convexa és un arc parabòlic que es 

pot fer servir en construcció. 
 

  

Corba catenària. Demostració feta amb una 
cadena. Foto: Jaume Álvarez 

Corba paràbola. Demostració feta amb cadena i 
simulació de pes propi amb pinces. 

Foto: Jaume Álvarez 
 
La següent sessió de classe es va realitzar a l’aula d’informàtica. En aquest espai es va 
explicar l’enunciat del problema de modelització de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. 
 
Aquesta activitat es va organitzar diferent de l’altra classe. Aquí els alumnes es van agrupar per 
parelles voluntàries (grups homogenis) per realitzar el problema de modelització. 
 
El alumnes van utilitzar els ordinadors per cercar la informació necessària per modelitzar el 
problema: l’altura de la torre i la seva amplada. Aquest va ser el punt més crític de tot el 
problema de modelització. Els alumnes no tenien prou paciència ni ganes de buscar dins dels 
webs on podien trobar la informació. Inclús tenint molt clar quines eren les dades que 
necessitaven. És a dir, sabien què era el que havien de buscar però els faltava l’hàbit i l’esforç. 
 
Un altre problema que es va detectar es que, en el moment que algun grup obtenia les dades, 
aquestes eren comunicades als altres grups. Per tant, havien grups d’alumnes que, 
simplement, esperaven que els altres els comuniquessin les dades. 
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Resum de l’exposició del problema a 4t C 
 

‐ Es va fer en dues sessions de 50 minuts. 
‐ Una sessió va ser per introduir el concepte de modelització i mostrar un exemple 

de model matemàtic. 
‐ L’altra sessió els alumnes van buscar les dades i construir el model. 
‐ Es va treballar amb grups homogenis de dos alumnes. 
‐ Es va treballar a l’aula d’informàtica per fer la recerca a internet. 
‐ La traducció i construcció del model va ser prou correcta. 
‐ La interpretació del model mitjançant la representació gràfica de la paràbola amb 

GeoGebra també va ser correcta. En canvi, aquells que van optar per realitzar el 
gràfic a mà van cometre errors d’escala en la representació dels eixos de 
coordenades. Per a que els hi entrés el dibuix dintre del full de paper van modificar 
l’escala de l’eix de les abscisses. D’aquesta forma la paràbola quedava més 
aixafada i no s’assemblava a l’original de la Torre de Jesucrist. 

 
L’avaluació dels problemes de modelització 
 
A la fitxa de l’activitat es proposaven els següents conceptes per avaluar:  
 
Criteris d’avaluació.  Reconèixer models matemàtics en contextos no matemàtics. 

  Recerca de dades necessàries per resoldre el problema. 

  Realització d’un dibuix per interpretar el model i situar les dades. 

  Traduir el problema a llenguatge matemàtic. 

  Construir el model matemàtic amb funcions quadràtiques. 

  Representar la gràfica de la funció. 

  Comprovar i interpretar la funció i la gràfica que dona la solució al 
problema. 
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RESULTATS 
 
La explicació del protocol de modelització matemàtica 
 
La presentació del problema de modelització s’inicia amb l’explicació del protocol per fer la 
modelització: traducció a llenguatge matemàtic, construcció del model i interpretació i 
comprovació. Aquesta explicació ha sigut massa ràpida i els alumnes no ho han acabat 
d’entendre, sobretot l’apartat de la interpretació i comprovació. 
 
 
La presentació de power point introductori 
 
En el cas dels primers treballs de modelització matemàtica de l’alumnat, la introducció del 
concepte de modelització mitjançant un power point explicatiu on es resolt un exemple de 
modelització, és molt positiu. L’alumnat ho entén com una classe magistral i se sent còmode. 
Pren notes i apunts que després farà servir per a la resolució del problema. 
 
No obstant, s’ha d’entendre aquesta introducció com un ajut inicial i s’hauria d’anar eliminant en 
els següents problemes de modelització per evitar que l’alumnat consideri la modelització com 
una classe guiada. 
 
 
La presentació del problema de modelització 
 
La presentació del problema de modelització concret ( en aquest cas la modelització de la 
secció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família) és l’ocasió perfecte per deixar que els 
alumnes preguntin totes les consultes necessàries per entendre el problema. A més, també és 
una bona ocasió per aprofitar i explicar els temes que afecten transversalment altres 
disciplines. En el cas d’aquest problema es va aprofitar per explicar la relació entre 
l’arquitectura i enginyeria actual i la del segle XIX. 
 
 
Els alumnes 
 
El tema de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família no els ha motivat gaire. Els alumnes 
s’han pres aquest treball com una feina obligatòria i puntuable. Per tant, han intentat fer-ho de 
la forma més fàcil i ràpida possible. 
 
Molts dels alumnes es van copiar les dades de la recerca i els resultats del problema dels 
alumnes més avançats. Aquest fet es va donar, sobretot, en la classe que va resoldre 
individualment el problema. 
 
Durant la presentació del power point introductori es va resoldre un problema de modelització a 
mode d’exemple. Durant el procés de construcció del model es va fer servir un sistema de dues 
equacions amb dues incògnites. Es va detectar que molts alumnes presentaven falta de domini 
en les operacions algèbriques i, inclús, en les operacions aritmètiques. 
 
 
La recerca de dades 
 
Els alumnes van tenir moltes dificultats per trobar les dades que necessitaven per construir el 
model. Sabien quines dades necessitaven: l’altura i l’amplada de la torre. Però en el moment de 
buscar-les dintre del text de les pàgines web es desmoralitzaven al pensar que s’havien de 
llegir totes els textos. Tampoc van tenir present que, en l’enunciat del problema, venia la 
posició exacta, la pàgina, el paràgraf i la línia on podien trobar la informació. 
 
 
La interpretació i comprovació del model 
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Una de les condicions del problema de modelització és la interpretació i comprovació del 
mateix. Per fer-ho l’alumne ha de representar gràficament la funció parabòlica i comprovar que 
s’assembla a la torre projectada. 
 
En general, aquest apartat l’han realitzat representant la funció amb el programa Geogebra. 
Però la interpretació de la gràfica ( explicar que a la realitat la paràbola cercada correspon al 
recorregut R=[0,110] ) i la comprovació amb la forma original de la Torre de Jesucrist ( s’ha de 
veure que s’assembla) només ho van fer bé 3 alumnes de 4t B. 
 
En el cas de molts alumnes de 4t C van fer el gràfic de la funció en paper i van modificar 
l’escala de l’eix d’ordenades. Això va provocar que la paràbola no coincidís amb la forma de 
l’original. Per tant, donava a entendre que no havien comprovat el model perquè en cap 
moment van expressar que el seu model no s’adequava a la realitat. 
 
 
L’etapa del curs 
 
La realització d’aquest problema de modelització amb els alumnes de 4t B i 4t C es va fer a 
final de curs, entre els mesos de maig i juny. Tenint en compte que era pràcticament final de 
curs i un final d’etapa d’estudis obligatoris, els alumnes es mostraven nerviosos i amb dificultats 
per concentrar-se. 
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CONCLUSIONS 
 
Dels anteriors resultats se n’han extret unes conclusions sobre l’aplicació del problema de 
modelització de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família en concret. A més, es fa una 
reflexió sobre unes propostes de millora respecte al treball a l’aula amb problemes de 
modelització d’una manera més general. 
 
Sobre l’explicació del protocol de modelització matemàtica 
 
És convenient treballar durant més temps al llarg del curs els conceptes de modelització 
matemàtica, traducció a llenguatge matemàtic, construcció del model matemàtic, interpretació i 
comprovació del model. Aquests conceptes són nous per als alumnes i s’han d’anar 
acostumant al seu ús a poc a poc. 
 
Per tant, en els primers problemes de modelització  s’ha d’invertir molt de temps en l’explicació 
del protocol de la modelització matemàtica. Aquests temps d’explicació es pot anar reduint a 
mida que es fan més problemes. No obstant, sempre s’ha de recordar aquest protocol.  
 
Sobre la presentació de power point introductori 
 
És important reduir progressivament les explicacions sobre modelització i resolució d’exemples 
de problemes de modelització com a classe magistral. S’ha d’intentar que l’alumnat arribi a ser 
prou autònom per resoldre un problema de modelització a partir de la documentació inicial i la 
discussió amb el grup de treball.  
 
El rol del professor ha de ser de guia, més que de professor. L’alumne s’ha de sentir 
acompanyat i recolzat pel professor. 
 
Sobre la presentació del problema de modelització 
 
L’ocasió de la presentació del problema de modelització s’ha d’aprofitar per aprofundir en 
temes que afecten transversalment altres disciplines del currículum. Encara que, en el cas que 
els alumnes introdueixin un tema relacionat amb el problema que els motivi més s’ha de ser 
prou flexible per incorporar-lo a la presentació del problema. 
 
Sobre els alumnes 
 
És molt important aprofitat qualsevol element motivador relacionat amb el problema de 
modelització que engresqui els alumnes. Per això la temàtica del problema de modelització ha 
d’estar en sintonia amb els alumnes. En cas contrari, es pot convertir en un treball obligatori i 
puntuable més que es resolt sense esma. 
 
El treball individual dels alumnes no és gaire aconsellable perquè es desmotiven fàcilment i 
perden fàcilment la concentració quan troben dificultats per la resolució. En canvi, dóna més 
bons resultats el treball en grup i entre grups. Sobretot en grups heterogenis. 
 
Una proposta interessant seria fer treballar els alumnes en grups heterogenis i oferir a cada 
grup un problema diferent. D’aquesta manera es garanteix el treball autònom de cada grup i el 
treball col·laboratiu entre grups. 
 
La fase de resolució del problema en grups és una bona ocasió per a que el docent comprovi el 
domini d’operacions algèbriques i aritmètiques dels alumnes. I, en tot cas, hauria de servir 
aquesta oportunitat per repassar aquest conceptes. 
 
Sobre la recerca de dades 
 
S’ha detectat que els alumnes no estan acostumats a buscar dades al món real. Des d’infants 
el problemes matemàtics que han resolt han sigut amb dades aportades pels propis problemes. 
En pocs casos han hagut de fer una recerca de dades per aplicar-los a un problema. La 
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recerca de dades, en tot cas, l’han fet en altres àmbits del currículum. Per aquest motiu no han 
desenvolupat el domini en la recerca de dades.  
 
Sobre la interpretació i comprovació del model 
 
Els alumnes no van donar importància a la interpretació i comprovació del model. Per ells, el 
problema ja estava resolt presentant la funció i la seva gràfica. Segurament aquest error va 
venir donat pel la falta de temps en l’explicació i discussió del problema de modelització, 
concretament en l’apartat de l’explicació del protocol de modelització matemàtica. 
 
Sobre l’etapa del curs 
 
El rendiment dels alumnes a final de curs baixa bastant, més en el cas dels alumnes de 4t 
d’ESO.  
 
Un aspecte important a tenir en compte en aquests alumnes és el viatge de final de curs. En 
aquests cas feia només un parell de setmanes que havien tornat d’un viatge i qualsevol altre 
tasca acadèmica posterior no estava a l’alçada de la càrrega emotiva del viatge. 
 
Propostes de millora 
 
Del conjunt de conclusions extretes s’han recollit les següents propostes de millora per als 
propers treballs amb recursos de modelització matemàtica. 
 
a. Presentar el primer problema de modelització molt pautat i guiat. Els següents s’hauran 

d’anar fent menys pautats progressivament fins aconseguir que l’alumne resolgui els 
problemes autònomament. Inclús és possible acabar fent un treball de projectes on la 
modelització matemàtica ocupi un lloc important (Sol, 2007). 

b. L’ideal seria realitzar una proposta de treballs de modelització per a cada unitat 
didàctica. 

c. Proposar la resolució del problema de modelització per grups heterogenis d’alumnes. 
Amb grups de dos alumnes el resultat és positiu. Caldria investigar que passaria amb 
grups més nombrosos. 

d. Cada grup de treball hauria de tenir un problema de modelització diferent per evitar que 
els alumnes copiïn els resultats. 

e. Per facilitar la motivació de l’alumnat, cada grup de treball hauria de triar un problema de 
modelització. La tria s’hauria de realitzar dintre d’un conjunt de problemes de 
modelització de temàtiques diferents. Cada grup triaria el problema que més li agradés. 

f. El treball amb problemes de modelització requereix temps. S’hauria de dedicar un mínim 
de dues o tres sessions de 50 minuts, a part del treball de l’alumnat a casa. 

g. Passar de l’aplicació de la modelització matemàtica d’un problema particular a un 
problema general. És a dir, generalitzar la fórmula obtinguda amb la modelització per a 
la situació general. Aquest seria l’últim pas de la modelització, que en el present treball 
no s’ha pogut fer per falta de temps. 

h. Insistir més en la importància d’interpretar i comprovar els models obtinguts. Fer veure 
que amb la presentació de la fórmula de la modelització el problema no està 
completament resolt. 
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