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Resum 
S’han posat en marxa grups d'estudi dirigits, complementaris a les classes 
teòriques i de problemes, en horaris de tarda. El projecte ha estat adreçat a tots 
els estudiants de primer curs del nou Grau en Matemàtiques, que es va posar 
en marxa el setembre de 2009. Es van fer 6 grups de 10 estudiants. Hi van 
participat professors de la titulació, actuant com a coordinadors, i estudiants 
dels últims anys de grau (actualment, estudiants de llicenciatura), que han 
actuat com a personal de suport, i becaris docents.  
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Paraules clau 
Grups d’estudi dirigits. Millora del rendiment acadèmic.  
 
Catalogació segons aspecte d’actuació docent 
- Acompanyament a l’aprenentatge 
 
Àmbit de coneixement UPC 
- Ciències Aplicades 
 
Destinataris 
Estudiants de primer curs del Grau en Matemàtiques.  
 
A continuació s’inclou l’informe sobre Resultats, Avaluació i Conclusions.  

 

DOSSIER SOBRE EL TALLER DE PROBLEMES 

PRIMER QUADRIMESTRE DEL CURS 2009-10 
 

Índex 
 

1. L’equip de treball 

2. Objectius generals del Taller de Problemes 

3. Activitats desenvolupades  

4. Descripció de l’activitat: Resum dels continguts de les assignatures 

5. Descripció de l’activitat: Resolució de problemes 

6. Descripció de l’activitat: El “Racó del Matemàtic” 

7. Enquesta als estudiants 

8. Enquesta als becaris 

9. Propostes de millores 

10. Comentaris finals. 

 

 

 

 

1. L’EQUIP DE TREBALL 

 
1.1 Professors responsables: 

 

Jordi Guàrdia i Rúbies,  

Professor Agregat  

Departament de Matemàtica Aplicada 4 

José Tomás Lázaro Ochoa,  

Professor Col·laborador Doctor 

Departament de Matemàtica Aplicada 1 

Miguel Carlos Muñoz Lecanda,  

Catedràtic d'Universitat 

Departament de Matemàtica Aplicada 4 
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1.2 Becaris: 

 

Xavier Ros 

Roger Casals 

Adrià Simon 

Hèctor Castejón 

Miquel Teixidó 

Víctor González Blanco 

 

 

2. OBJECTIUS GENERALS DEL TALLER DE PROBLEMES 

 
L’objectiu principal del Taller és acompanyar els estudiants del primer curs en l’inici de 

la seva carrera acadèmica, ajudant-los a superar el trànsit de l’educació secundària als 

estudis superiors de Matemàtiques.  A banda de les dificultats pròpiament 

matemàtiques, els estudiants han d’assolir en un període molt breu de temps maduresa, 

capacitat de treball, nous mètodes d’aprenentatge, ... 

El Taller que s’ha plantejat ha intentat cobrir tots aquests aspectes, sense oblidar la 

necessitat de mantenir i atiar l’estímul i l’interès dels estudiants per les Matemàtiques i, 

més a llarg termini, presentar-los el món professional dels matemàtics. 

 

A nivell més concret, els objectius generals que es van plantejar en dissenyar el Taller 

de Problemes són: 

 Habituar els estudiants a enfrontar-se a problemes matemàtics 

 Augmentar les capacitats d’abstracció i reflexió dels estudiants 

 Donar suport als alumnes en l’estudi de les  diverses assignatures del 

curs 

 Completar la formació bàsica dels estudiants 

 Ajudar els estudiants en el seu aprenentatge del llenguatge matemàtic 

 Millorar la competència dels estudiants en la redacció i exposició de 

temes matemàtics 

 Conscienciar els estudiants de la necessitat de treballar amb regularitat 

 Estimular l’interès dels estudiants per l’estudi de les Matemàtiques 

 Ajudar els estudiants a gaudir de l’aprenentatge de les Matemàtiques 

 Iniciar els estudiants en l’ús de textos en anglès 

 Mostrar els estudiants diverses formes de treballar en Matemàtiques 

 Integrar els estudiants en els diversos estaments de la Facultat (companys 

de curs, becaris, professors de diverses generacions...) 

 Presentar les diverses activitats que conformen la feina d’un matemàtic 

professional 

 Fomentar la reflexió sobre tot el que envolta l’activitat pròpia dels 

matemàtics i el seu compromís amb la societat 

 Enfocar els estudiants envers la seva vida professional futura 

 

 

Al plantejar el Taller de Problemes es va tenir en compte també el paper dels becaris, i 

el benefici que aquests en poguessin obtenir. En aquest sentit, es van plantejar dos 
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objectius complementaris: 

 

 Complementar la formació matemàtica dels becaris 

 Introduir els becaris en la docència de les Matemàtiques i els seus 

problemes específics 

 

Amb la intenció d'aconseguir una fàcil interacció entre tots els membres de l'equip i de 

tenir un còmode accés a tot el material s'ha utilitzat el serveix Box.net que, a banda de 

permetre una comunicació àgil i còmoda entre tots els membres del Taller, ha servit 

com a magatzem virtual de tots els documents generats.  

 

3. ACTIVITATS DESENVOLUPADES 

 
Les classes del Taller de Problema s’han organitzat en dues sessions setmanals de dues 

hores. La planificació de la feina a desenvolupar s’ha fet setmanalment, seguint una 

estructura fixa en cada bloc de quatre hores. El plantejament inicial de l’equip de 

professors ha anat modificant-se al llarg del curs, per tal d’incorporar alguns dels 

suggeriments de l’equip de becaris. L’estructura que es descriu a continuació és la que 

s’ha consolidat.  

 

 

Cada setmana s’han dut a terme les activitats següents: 

 

 

  Activitat 1: Resum dels continguts de les assignatures 

 

Cada sessió del Taller de Problemes s’iniciava amb un breu resum dels 

continguts de les assignatures del curs vistos durant la setmana precedent. 

Aquests resums els feien els propis estudiants, en grups de dos o tres persones 

que anaven passant per totes les assignatures successivament. D’aquesta manera, 

els resums permetien copsar també la percepció dels estudiants sobre els 

continguts i el desenvolupament de les assignatures. 

 

Aquesta activitat, infreqüent en l’àmbit universitari espanyol, ha estat un dels 

pilars del Taller de Problemes atès que, a banda dels beneficis propis que ha 

comportat als estudiants, ha permès als professors obtenir informació de primera 

mà de les dificultats que troben els alumnes, i ha permès enfocar el Taller cap als 

temes que els generen més problemes. Així mateix, ha permès resoldre 

directament molts dubtes concrets dels estudiants. Amb aquesta idea s’ha 

demanat als becaris que elaboressin setmanalment un informe amb els temes 

exposats pels estudiants. 

  

  Activitat 2: Resolució de problemes 

 

Aquesta ha estat l’activitat principal del Taller de Problemes, i la que ha ocupat 

més temps. Cada setmana es proposava als estudiants un problema llarg sobre 

alguns temes transversals del curs relacionats directament o no amb les 

assignatures concretes,   que els permetés practicar les eines pròpies del nivell 
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del curs, així com repassar continguts previs. S’han buscat temes atractius que 

fomentessin l’interès dels estudiants per les Matemàtiques en general, i alhora 

toquessin diverses disciplines, per ajudar-los a tenir una visió global. En la 

secció 5 es detallen els problemes proposats i els temes que s’hi han tractat. 

 

  Activitat 3: El “Racó del Matemàtic”  

 

En aquesta activitat s’ha pretès bàsicament donar una visió panoràmica de la 

feina dels matemàtics des de diverses vessants. Es duia a terme durant la darrera 

mitja hora de la setmana, procurant donar-li un to amè i informal, fomentant la 

participació dels estudiants.  En la secció 6 es descriu més detalladament les 

activitats concretes realitzades 

 

Aquestes activitats s’han repartit durant les quatre hores setmanals de classe, en 

dues sessions de dues hores, d’acord amb l’esquema següent: 

 

Primera sessió:  

 30 minuts de Resum dels continguts de les assignatures (Àlgebra i 

Informàtica) 

 90 minuts de Resolució de Problemes 

Segona sessió:  

 30 minuts de Resum dels continguts de les assignatures (Càlcul i 

Fonaments) 

 60 minuts de Resolució de Problemes 

 30 minuts de “Racó del Matemàtic” 

 

Durant les darreres setmanes del curs, l’última mitja hora de la primera sessió es 

va dedicar a la resolució de dubtes per part dels becaris; aquesta mitja hora podia 

allargar-se indefinidament a criteri de cadascun d’ells. 

 

 

4. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: “RESUM DELS CONTINGUTS DE 

LES ASSIGNATURES” 

 
4.1 Objectius: 

 

 Induir els estudiants a repassar i reflexionar sobre els continguts 

desenvolupats a les diverses assignatures del curs 

 Desenvolupar la capacitat d’anàlisi dels estudiants 

 Millorar la competència dels estudiants en l’exposició oral 

 Fomentar el debat organitzat i la capacitat d'argumentació  

 Generar un marc de treball propici en el qual els estudiants poguessin 

plantejar lliurement les seves inquietuds sobre el desenvolupament de les 

assignatures 

 Obtenir informació sobre els temes en els quals els estudiants troben més 

dificultats, a fi d’adequar el Taller a les seves necessitats 

 Obtenir informació que pugui ser útil per als professors de les 

assignatures del curs  
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4.2 Resultats: 

  

El desenvolupament d’aquesta activitat ha estat marcat per la tendència natural 

dels estudiants i els becaris a orientar-la cap a la resolució de dubtes concrets. La 

transmissió de la informació que se n’havia d’extreure ha depès fortament del 

criteri dels becaris, que sovint han intentat resoldre els dubtes dels estudiants pel 

seu compte, sense copsar els beneficis que podia comportar la realització estricta 

de l’activitat tant per als estudiants com per a la preparació de les sessions 

futures del Taller. Malgrat tot, la valoració de l’activitat tant per part dels 

estudiants com dels professors responsables és positiva. A més a més, creiem 

que la informació obtinguda sobre el desenvolupament de les assignatures del 

curs ha estat profitosa per als professors corresponents. 

 

Tenint en compte que part dels objectius d'aquesta activitat tenia a veure amb el 

desenvolupament de competències transversals com ara la capacitat d'anàlisi i de 

discussió organitzada, veiem que, tal i com s'ha dut finalment a terme, no s'han 

aconseguit tots ells. 

 

4.3 Propostes de millora: 

 

 Reorganitzar l'activitat a fi i efecte de poder aconseguir els objectius 

fonamentals de l’activitat. 

 Coordinar amb els professors de les diverses assignatures els temes i 

activitats en els quals calgui una major incidència 

 Convèncer als becaris de les importants possibilitats formatives d’aquesta 

activitat, a fi d’assegurar que la duen a terme correctament  

 Estudiar la possibilitat que els estudiants presentin els seus resums també de 

forma escrita tot elaborant models d'informe  

 

 

5. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: “RESOLUCIÓ DE PROBLEMES”  
 

5.1 Objectius generals: 

 

 Habituar als estudiants a analitzar com enfrontar-se a problemes 

 Presentar als estudiants tècniques variades de resolució de problemes 

 Repassar i complementar alguns temes bàsics que no tots els estudiants 

dominen suficientment (trigonometria, polinomis, combinatòria elemental, 

còniques, geometria,...) 

 Practicar tècniques bàsiques de raonament matemàtic (inducció, tipus de 

demostracions, raonaments abstractes, ...) 

 Potenciar la creativitat i capacitat d’argumentació dels estudiants 

 Fomentar la comprensió lectora dels estudiants 

 Potenciar la seva capacitat de treball en equip 

 Presentar alguns temes propis de les assignatures del curs de forma 

transversal 

 Presentar alguns temes propis del curs de forma més oberta, amb 

enfocaments alternatius  
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 Potenciar l’estímul i l’interès dels estudiants en les Matemàtiques en general 

 

 

5.2 Relació de problemes plantejats i dels temes tractats: 

 
Problema 1: Nombres Triangulars. 

Continguts: Inducció, nombres triangulars. 

Enllaç: Problema 01_Nombres_Triangulars 

 Problema 2: Tot assassinant Pitàgoras. 

 Continguts: Nocions de Lògica, Teorema de Pitàgoras, semblança de triangles.  

 Documentació: Problema 02 Tot assassinant Pitagoras 

 

 

 Problema 3: Problemes sobre valors absoluts. 

 Continguts: Axiomàtica del nombre real. Valor absolut. 

 Documentació: Problema 03 Valors absoluts 

 

Problema 4: Trigonometria: funcions circulars, construcció i propietats.  

Continguts: Construcció de les funcions circulars, suma d'angles, equacions 

trigonomètriques, problemes clàssics d’Astronomia. 

Documentació: Problema 04 Trigonometria 

 

 Problema 5: Demostracions falses. 

 Continguts: Errades habituals en demostracions de Càlcul i en raonaments 

abstractes. 

 Documentació: Problema 05 Demostracions Falses 

 

 Problema 6: Càlcul Manual (I i II)  

Continguts: Sistemes de numeració, canvis de base, sistema binari, fraccions 

generatrius, càlcul numèric, algorísmica, papiroflèxia. 

Documentació:  Problema 06 Càlcul Manual  (I i II)  

 

 

 Problema 7: El conjunt quocient. 

 Continguts: Exemples de conjunts quocients. 

Documentació: Problema 07 Conjunt quocient 

 

Problema 8: Binomi de Newton i nombres combinatoris 

Continguts: Desenvolupament de binomis, nombres combinatoris triangle de 

Tartaglia, aplicacions, ... 

 Documentació: Problema 08 Binomi de Newton i nombres combinatoris 

 

 Problema 9: Repàs de polinomis. 

 Continguts: Nocions bàsiques sobre polinomis. 

 Documentació: Problema 09 Polinomis 

 

 Problema 10: La funció exponencial i el nombre e. 

Continguts: Descripció axiomàtica i construcció de la funció exponencial, les 

seves propietats i el nombre e. Aproximacions numèriques. 

../versions-definitives/P01%20Nombres%20Triangulars
../versions-definitives/P02%20Tot%20assassinant%20Pitagoras
../versions-definitives/P03%20Valors%20absoluts
../versions-definitives/P04%20Trigonometria
../versions-definitives/P05%20Demostracions%20Falses
../versions-definitives/P06%20Calcul%20Manual
../versions-definitives/P07%20Conjunt%20quocient
../versions-definitives/P08%20Binomi%20de%20Newton%20i%20nombres%20combinatoris
../versions-definitives/P09%20Polinomis
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 Documentació: Problema 10 Funció exponencial i nombre e 

 

 Problema 11: Veient les estrelles. 

 Continguts: Nombres complexos, geometria, aritmètica elemental. 

 Documentació: Problema 11 Veient les estrelles 

 

 Problema 12: Una mica de tot, per acabar. 

Continguts: Fraccions continuades, algoritme d’Euclides, inducció, 

successions, càlcul numèric, el nombre auri. 

Documentació: Problema 12 Una mica de tot per acabar 

 

 

5.3 Resultats  

 

La feina duta a terme en aquesta activitat ha estat la més profitosa a curt i llarg 

termini per als estudiants. Alguns dels problemes plantejats han permès cobrir 

algunes mancances de la seva formació matemàtica bàsica, facilitant-los el 

seguiment dels continguts propis del curs. Altres problemes han resolt dificultats 

puntuals observades en el desenvolupament de les assignatures del curs. A més a 

més, els estudiants han pogut observar el caràcter transversal dels continguts del 

curs, atès que els problemes proposats han tocat sempre aspectes diversos de les 

Matemàtiques. Així mateix, s’ha fomentat la curiositat matemàtica dels 

estudiants, tocant temes lúdics, divulgatius o d’aplicacions. La valoració dels 

estudiants i els becaris d’aquesta activitat ha estat molt positiva.  

 

En general, els estudiants han discutit els problemes en grup, fomentant el 

treball en equip i la discussió oberta. Sense menystenir aquestes capacitats, 

hauria estat convenient potenciar també el treball i reflexió individuals. 

 

Alguns becaris han dut a terme aquesta activitat amb entusiasme i dedicació. 

Malauradament d’altres, tal vegada per  manca de maduresa matemàtica i 

docent, no han acabat de copsar tots els objectius de l’activitat. Això ha fet que 

en alguns grups els problemes hagin estat plantejats i organitzats de forma 

incorrecta, impedint que es cobrissin tots els objectius programats. En alguns 

casos, fins i tot, s’han menystingut els  problemes, limitant-ne molt el profit per 

als estudiants.   

 

Els professors responsables del Taller no hem sabut detectar aquest problemes a 

priori, i probablement no hem reaccionat a temps per evitar-los. Malgrat que 

hem buscat la implicació dels becaris en la proposta de temes i problemes, no 

hem estat capaços d’aconseguir-la. Hem hagut d’invertir moltes energies en 

intentar convèncer els becaris de les possibilitats de les activitats plantejades, 

davant de l’immobilisme d’algun d’ells respecte al model de Taller dels cursos 

anteriors, i això ens ha impedit centrar els esforços en la preparació coordinada 

de les  sessions. 

 

 

 

 

../versions-definitives/P10%20Funcio%20exponencial%20i%20nombre%20e
../versions-definitives/P11%20Veient%20les%20estrelles
../versions-definitives/P12%20Una%20mica%20de%20tot%20per%20acabar
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5.3   Propostes de millora: 

 

 Major coordinació amb els professors de les assignatures que cursen els 

estudiants  

 Convèncer als becaris de la necessitat de preparar aquesta activitat amb 

temps i reflexió prèvia a les classes 

 Estimular el debat organitzat entre els estudiants per a una millor comprensió 

dels termes i raonaments a utilitzar. 

  

6. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: “EL RACÓ DEL MATEMÀTIC” 

 
6.1 Objectius generals: 

  

 Lectura reflexiva sobre temes matemàtics 

 Obtenció d'informació de pàgines web, anàlisi crític d'aquesta informació i 

utilització.  

 Relació amb matemàtics que investiguin en temes d'aplicacions 

 Divulgació matemàtica 

 Aplicacions de les Matemàtiques 

 

 

 

 
6.2 Activitats realitzades: 

  

La primera activitat cau dins l'objectiu de suggerir la lectura reflexiva de textos 

matemàtics a un nivell més divulgatiu amb la intenció d'estimular el seu interès 

en temes matemàtics no necessàriament tractats en les assignatures que cursen. 

La segona i tercera, en canvi, corresponen a l'apartat de pàgines web amb 

material matemàtic interessant: 

  

1. Proposta de lectura: T. Gowers, “Matemática: Una breve introducción”, 

Alianza Editorial, Madrid, 2007. 

 

2. Pàgina web: Historias del calendario 

(http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Exposiciones/Expode/Calendario/in

dice.asp) 

 

3. Pàgina web: Cut off the knot (www.cut-the-knot.org) 

 

Es van organitzar dues visites a dos centres dins l’edifici de la FME en els quals 

Matemàtica,  Tecnologia i aplicacions diverses es donen la mà a un altíssim 

nivell. Es van organitzar de tal manera que  els investigadors contactats 

expliquessin als estudiants la importància de la matemàtica en els seus projectes 

de recerca. 

 

4. Visita guiada al Centre de Realitat Virtual de la UPC  

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Exposiciones/Expode/Calendario/indice.asp
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Exposiciones/Expode/Calendario/indice.asp
http://www.cut-the-knot.org/
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5. Visita guiada a l’Institut de Robòtica Industrial de la UPC 

 

Finalment es van realitzar una sèrie de mini-conferències i debats, en un entorn 

totalment informal, amb la intenció de que els estudiants veiessin alguns 

exemples de com la matemàtica infereix en la nostra vida quotidiana:  

 

6. Mini-conferència i col·loqui: Aritmètica i criptografia (J. Guàrdia) 

 

7. Mini-conferència i col·loqui: Càlculs numèrics (J. T. Lázaro) 

 

8. Xerrada-debat: Què fa un matemàtic? Per a què serveixen les 

Matemàtiques?  

 

 

6.3 Resultats 

 

El desenvolupament d’aquesta activitat ha estat el més costós de tots. D’una 

banda, el fet que els objectius de l’activitat no estiguessin directament vinculats 

a les necessitats immediates dels estudiants i fossin força més generals que els 

de les altres activitats ha difuminat l’interès que pogués tenir. Aquest fet s’ha 

vist agreujat pel poc entusiasme, que en alguns casos ha fregat la nul·la 

participació, mostrat pels becaris en la seva realització. A posteriori sembla clar 

que aquesta activitat haurien d’haver-la dut a terme els professors responsables 

del Taller.  

 

Malgrat les circumstàncies exposades en el paràgraf anterior, la resposta dels 

estudiants a la majoria de les activitats plantejades ha estat d’interès i satisfacció. 

Podria discutir-se si algunes de les activitats no serien més profitoses en 

moments posteriors de la carrera, però sembla clar que han estat profitoses 

també per als assistents al Taller. 

 

 

6.4 Propostes de millora 

 

 Superar les reticències dels becaris en les possibilitats formatives d'aquesta 

activitat  

 Dur-les a terme directament els professors 

 Implicar-ho més directament amb el dia a dia dels estudiants 

 Realitzar algunes sessions obertes de discussió i debat sobre les activitats 

realitzades 

 

 

1. ENQUESTA ALS ESTUDIANTS 

 
       A l'acabament del curs es va passar als estudiants una enquesta sobre els diversos 

aspectes del Taller: desenvolupament de les activitats,  estructura, temàtica, etc. Va ser 

resposta per 45 estudiants d'uns aproximadament 60 inscrits. Segons les enquestes, 29 
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dels 45 estudiants van assistir de manera regular al Taller (aproximadament un 65%), 10 

diuen que no i la resta no ha respòs res.  

  

Dins l'apartat A) VALORACIÓ GLOBAL, a la pregunta: 

 
1. Valora segons l'escala  

 

A=Hi estic d'acord  B=Ni d'acord ni en desacord  C=No hi estic d'acord   D=No ho sé 

 

cadascuna de les afirmacions següents: 

 

a. El Taller de Problemes m'ha servit per millorar la meva capacitat de plantejar i resoldre problemes. 

b. El Taller de Problemes m'ha ajudat a comprendre els continguts teòrics de les diferents assignatures del 

curs. 

c. El Taller de Problemes m'ha servit per millorar la meva capacitat a l'hora de descriure oralment els 

meus dubtes sobre raonaments matemàtics. 

d. El Taller de Problemes m'ha servit per millorar la meva capacitat  a l'hora d'emprar el llenguatge 

matemàtic. 

e. El Taller de Problemes m'ha servit per millorar la meva capacitat per treballar en equip. 

f. Els temps dedicat al Taller de Problemes ha estat una bona inversió. 

 

la distribució de respostes ha estat la següent: 

                                        

  

 

 

 

 

 

Hi ha un equilibri relatiu entre l'opció A (Hi estic d'acord) i la B (Ni d'acord ni en 

desacord) a les dues primeres preguntes (referides a si el Taller els ha ajudat a millorar 

la seva capacitat de resolució i plantejament de problemes i a assimilar e millor els 

 continguts de les assignatures del curs). Destacaríem tres resultats parcials: 

 

 a la pregunta 1c) aproximadament el 50% dels enquestats ha seleccionat la 

resposta B per valorar si el Taller l'ha ajudat a descriure oralment els seus dubtes 

matemàtics;   

 en canvi a la pregunta 1d) aquest 50% ha estat per a la resposta A quan es 

valorava si el Taller havia ajudat a millorar la seva capacitat d'emprar el 

llenguatge matemàtic; 

 finalment, a on clarament suspèn (sempre sota la perspectiva dels estudiants 

enquestats) és a la pregunta 1e) a on un 50% diu que el Taller no els ha ajudat a 

millorar la seva capacitat de treball en equip. 

 

La pregunta 3 de l'enquesta estava dedicada a la valoració, per part de l'estudiant, de 

diferents aspectes del Taller. Aquesta valoració es puntuava entre 0 i 10 i s'ha obtingut 

el següent promig: 

 

 Estructura de les sessions: 5.82. 

 Nombre d'hores: 6.53. 

 Ambient de treball a l'aula: 8.27. 

A 19 17 13 23 4 16

B 17 15 23 13 14 16

C 6 10 4 5 23 8

D 3 2 5 3 4 4

NC 0 1 0 1 0 1
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 Aprofitament del temps: 6.31. 

 Valoració global: 6.69.            

 

És destacable el fet que la valoració global és realment propera al promig de les 

valoracions dels aspectes individuals (que és de 6.73).  La valoració més alta correspon 

a l'ambient de treball durant les classes mentre que la més baixa ha estat per a 

l'estructura de les sessions, motivat certament pel fet de que els estudiants es decanten 

per dedicar més temps a la resolució de dubtes. Aquest fet queda també reflectit a les 

preguntes 6 i 7, en les quals es demanava als estudiants que ordenessin les quatre 

activitats bàsiques del Taller:  

 

   1: Resolució de Problemes  

   2: Resum de les assignatures  

   3: Resolució de dubtes 

   4: Exposició de temes divulgatius i visites  

 

segons el profit i l'interès que haguessin tingut per a ells.  Els resultats han estat: 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

Per concretar més la seva opinió, es va demanar que puntuessin de 0 a 10 cadascuna 

d'elles. El resultat obtingut es troba a la taula següent:  

 

    

 

 

 

en la qual podem observar que, tot i que l'apartat de resolució de dubtes (3) és clarament 

el més valorat, l'apartat corresponent a la resolució de problemes exhibeix també una 

puntuació prou bona. 

 

 

El punt següent a destacar dins l'enquesta es centra en el tema dels continguts tractats a 

l'apartat de Resolució de Problemes. Concretament es va demanar als estudiants que 

expressessin  les seves preferències sobre quins eren els temes, entre tots els 

desenvolupats al llarg del Taller, que havien trobat més i menys interessants: 

 
 

1. Algunes fórmules interessants (Inducció, nombres triangulars) 

 

2. Tot assassinant Pitàgoras (Irracionalitat de Sqrt(2)) 

3. Axiomàtica del nombre real 

4. Problemes sobre valors absoluts 

Profit Interés

1 9 9

2 5 2

3 27 29

4 3 5

NC 1

Activitat 1 2 3 4

Valoració 7,15 6,15 8,2 6,03
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5. Trigonometria. Funcions circulars 

6. Demostracions falses 

7. Càlculs manuals (base 2, fraccions generatrius, càlculs numèrics) 

8. El conjunt quocient. 

9. Binomi de Newton i nombres combinatoris 

10. Polinomis 

11. La funció exponencial i el nombre e.  

12. Veient les estrelles (Nombres complexos) 

13. Una mica de tot, per acabar (Fraccions continuades) 

 

 

 

Els resultats es poden veure als diagrames següents: 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Es pot observar de les respostes que el tema millor valorat va ser el dedicat al conjunt 

quocient, seguit de prop pels temes relacionats amb el Binomi de Newton i Polinomis, 

respectivament. La nostra opinió és que l'èxit del primer i tercer temes (quocient i 

polinomis) rau en fet de que va coincidir molt en el temps amb una necessitat clara dels 

estudiants, procedent de l'assignatura d'Àlgebra. En canvi, en el nostre parer, el cas del 

Binomi de Newton es va deure a què el material corresponent proporcionava una 

introducció molt clara, progressiva i plena d'exemples del tema. Això no només va 

facilitar la comprensió per part de l'alumne si no també la presentació per part dels 

becaris.  Respecte del tema que els estudiants han considerat menys interessant, 

sobresurt el dedicat a Càlculs manuals (base 2, ...). Tot i això pensem que aquesta 

resposta pot haver estat influenciada pel fet de que era una sessió que requeria d'una 

preparació prèvia considerable per introduir de manera adequada tots els conceptes 

presents. 

 

En aquest sentit, la principal activitat que suprimirien els estudiants és la referent a les 

visites a centres de recerca com el de Realitat Virtual o el de Robòtica.  

 

Finalment, la pregunta 18, Estàs motivat per seguir amb el Taller de Problemes?', pot 

resumir al nostre parer una clara sensació final positiva dels estudiants vers el Taller, 

proporcionant els següents resultats: 
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L'actitud del becari és cabdal en l'estímul i motivació dels seus estudiants. És important 

remarcar la bona sintonia, en general, entre aquests i el corresponent becari. A 

l'enquesta s'ha volgut preguntar al respecte i, concretament, s'ha formulat la pregunta 

següent: 

      
    19.- Valora segons l'escala 

 

A=Hi estic d'acord,   B=Ni d'acord ni en desacord,   C=No hi estic d'acord,  D=No ho sé 

 

cadascuna de les afirmacions següents: 

 

 a.- El becari m'ha ajudat a treure profit del Taller de Problemes  

  b.- El becari m'ha motivat a assistir al Taller de Problemes 

 c.- El becari m'ha ajudat a resoldre els problemes plantejats en el Taller de Problemes 

 d.- El becari m'ha ajudat a resoldre els dubtes que li he plantejat 

 e.- El becari m'ha motivat a participar activament al Taller de Problemes 

 f.- El becari ha presentat bé les activitats programades 

 g.- Estic satisfet amb la tasca del becari   

 
Les respostes a aquesta pregunta es recullen a la taula següent: 

 

      

 

 

 

 

 
A la vista dels resultats podem dir que, en línies generals, aquesta relació ha estat molt 

bona segons el parer dels estudiants. 

 

2. ENQUESTA ALS BECARIS 

 
La valoració del Taller de Problemes no podria ser completa sense presentar l’opinió 

dels becaris, que han tingut una influència molt destacada en el seu desenvolupament. 

Els professors hem fet un esforç constant de discussió i debat amb els becaris, que han 

mostrat una implicació important en el Taller, malgrat discrepàncies de fons en el model 

d’activitats. En finalitzar el Taller, hem cregut important recollir les seves opinions, per 

tenir-les novament en compte en el futur, alhora que per induir-los a reflexionar sobre el 

Taller de Problemes i el seu paper en ell.  

 

Atès que la mostra és molt reduïda, no hem volgut generar estadístiques, i ens hem 

limitat a incloure íntegrament les seves respostes, que donen un reflex fidel de la seva 

visió del Taller. 

 

Si 24

No  7

Dubta 7

No contesta 7

A B C D NC

a 41 4 0 0 0

b 30 11 3 0 1

c 38 5 2 0 0

d 38 5 1 0 1

e 32 10 0 0 2

f 41 0 1 0 3

g 41 3 0 0 1
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Enllaç a les respostes dels becaris:  Enquestes becaris 

 

 

3. PROPOSTES DE MILLORA 
 

A banda de les propostes de millora que s'han fet a cada un dels apartats anteriors, 

pensem que  també és convenient afegir unes de caràcter més global: 

 

 Aconseguir estudiants de doctorat com a becaris. 

 Promoure una participació més activa dels professors dins l'aula.  

 Convèncer als becaris de que és també una labor formativa per a ells 

 Preparar les sessions amb els becaris, abans i després d'haver-les fet  

 Dins l'activitat de Resolució de Problemes elaborar instruccions per als becaris 

que els ajudin a orientar el plantejament i desenvolupament dels problemes 

 Fer reunions de reflexió sobre els temes treballats  cada 2-3 setmanes  

 Concretar i deixar clara la finalitat de cada una de les activitats que es realitzaran  

 No plantejar objectius massa llunyans i molt difícils d'aconseguir 

 

 

4. COMENTARIS FINALS 

 

Després de l’experiència d’aquest quadrimestre, creiem imprescindible que la Facultat es 

plantegi i defineixi clarament el model de Taller de Problemes que voldria dur a terme. Caldria 

especificar a priori els objectius i el tipus d’activitats per aconseguir-los. Això facilitaria 

l’encàrrec als professors responsables i una selecció adequada dels becaris. 

En relació als becaris, seria important que la majoria dels becaris siguin estudiants de doctorat, i 

que en la seva selecció hi participessin els professors responsables del Taller.  Així mateix, seria 

bo que la responsabilitat dels professors i els becaris quedés ben delimitada. 

No volem acabar sense assumir la nostra responsabilitat en totes les mancances del Taller que 

hem dut a terme. Com tots els primers passos, ha estat difícil i costós, però per nosaltres ha estat 

una experiència molt enriquidora.  

../enquestes-becaris

