
Objetivos 

Generales: 

 
Fomentar el trabajo continuado. 

Mejorar el nivel de comprensión. 

Aumentar capacidad de abstracción y de análisis. 

Completar formación previa. 

Mejorar redacción y exposición. 

Usar textos en inglés. 

Fomentar la reflexión sobre la  matemática. 

Enseñar y ayudar a disfrutar del conocimiento. 

Mostrar formas variadas del trabajo matemático 

Incorporar a la profesión matemática. 

Finales: 

 
Mejorar el rendimiento académico de la fase inicial. 

Superar el paso ”secundaria-universidad”. 

Colaterales: 
Formación de los becarios. 

Información del desarrollo de las asignaturas. 

CONTACTOS: 

Marc Noy 

marc.noy@upc.edu 

Miguel C. Muñoz 
matmcml@ma4.upc.edu  

"JORNADA D'INNOVACIÓ DOCENT UPC 2011"    ICE  FEBRER 2 2011 

MILLORA  DEL RENDIMENT ACADÈMIC ALS ESTUDIS DE MATEMÀTIQUES    TALLER DE PROBLEMAS        FME-UPC 

TITULACIÓN: Grado en matemáticas.                   Nivel de estudios: Fase inicial 

Modelo de actividad: Grupos de estudio dirigido 

Origen: Tradición en la FME de colaboración alumnos distintos niveles. 

ORGANIZACIÓN PRIMERA EXPERIENCIA 
Responsables: 3 profesores, 6 estudiantes becarios en aula.                   Tiempo: Dos sesiones semanales de dos horas. Asistencia del 65% 

Actividades: 1 h/s: Resumen de las asignaturas expuesto por los estudiantes. 

 

 

 

 

2.5 h/s: Resolución de problemas propuestos por los profesores o sugeridos  por los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

1/2 h/s: Debates-divulgación-lecturas-visitas-….. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Encuesta final a estudiantes y becarios sobre la experiencia. 
 
  PREFERIT PER                                                  PROFIT                                 INTERÉS            VALORACIÓ 
 Resolució de Problemes                                                    9   9 7.15 
 Resum de les assignatures        5   2 8.15 

 Resolució de dubtes      27  29 8.2  

 Exposició de temes divulgatius i visites       3   5 6.03 

 
Actividad preferida: Resolver dudas y problemas de clase. 

SEGUNDA Y TERCERA EXPERIENCIAS 
 
Profesores y estudiantes de doctorado. 
Reducir tiempo a una sesión semanal. 
Actividad única de resolución de dudas y problemas de las asignaturas. 

RESULTADOS: Inciertos debidos a otros cambios (implantación del grado) 

Valoració(de 0 a 10) per part de l'estudiant       Estructura de les sessions: 5.82. 

                                                                                   Nombre d'hores: 6.53. 

                                                                                   Ambient de treball a l'aula: 8.27. 

                                                                                   Aprofitament del temps: 6.31. 

                                                                                   Valoració global: 6.69.  

PROPUESTAS DE MEJORAS:             Separar tipos de alumnos. 

                                                                                   Detectar intereses de grupos de alumnos. 

                                                                                   Incrementar cooperación con asignaturas y profesores. 

                                                                                   Modular el tiempo de las actividades. 

                                                                                   Conseguir más interés de los becarios. 

 

DOCUMENTOS GENERADOS:         Dossier completo de actividades realizadas. 
                                                                                 Encuesta de alumnos y becarios. 

OBJECTIUS 

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 es dominen suficientment  
Practicar tècniques bàsiques de raonament matemàtic  
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 temes propis del curs de forma més oberta, amb enfocamentsalterna-

tius  

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

TEMES TRACTATS 

Algunes fórmules interessants (Inducció, nombres triangulars, ...) 

Tot assassinant Pitàgoras (Irracionalitat de Sqrt(2)) 

Axiomàtica del nombre real 

Problemes sobre valors absoluts 
Trigonometria. Funcions circulars 

Demostracions falses 

Càlculs manuals (base 2, fraccions generatrius, càlculs 

numèrics,...) 

El conjunt quocient. 

Binomi de Newton i nombres combinatoris 

Polinomis 

La funció exponencial i el nombre e.  

Veient les estrelles (Nombres complexos) 

Una mica de tot, per acabar (Fraccions continuades) 

OBJECTIUS 
Lectura reflexiva sobre temes matemàtics 

Obtenció d'informació de pàgines web, anàlisi crític i utilització.  

Relació amb matemàtics que investiguin en temes d'aplicacions 

Divulgació matemàtica 

OBJECTIUS 

Induir els estudiants a repassar i reflexionar sobre els continguts de les diverses assignatures del curs 

Millorar la competència dels estudiants en l’exposició oral, el debat organitzat i la capacitat d'argumentació  

Generar un marc de treball en el qual els estudiants poguessin parlar lliurement sobre el desenvolupament de les assignatures 

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

LECTURES: 

T. Gowers, “Matemática: Una breve introducción”, Alianza Ed., Madrid, 2007. 

Pàgina web: Historias del calendario  

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

indice.asp) 
Pàgina web: Cut off the knot (www.cut-the-knot.org) 
VISITES GUIADES 

Centre de Realitat Virtual de la UPC  

Institut de Robòtica Industrial de la UPC 

DEBATS 

Mini-conferència i col·loqui: Aritmètica i criptografia  

Mini-conferència i col·loqui: Càlculs numèrics  

Xerrada-debat: 

                        Què fa un matemàtic?  

                        Per a què serveixen les Matemàtiques?  
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