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Resum 
 
En la “Convocatòria d’ajuts per a projectes de millora de l’any 2003/2004” 
presentàvem el projecte “Temes de càlcul numèric amb el full de càlcul”. Amb 
aquell projecte proposàvem la utilització dels fulls de càlcul com a eina per a 
l’automatització dels processos numèrics implicats en els diferents temes que 
es poden impartir en un curs de Càlcul Numèric. La finalitat d’aquell projecte 
era la de fer un ús interactiu dels fulls de càlcul per a la resolució de problemes 
numèrics. 
El projecte que ara presentem persegueix anar més enllà de l’ús interactiu que 
es pot fer dels full de càlcul i explotar les capacitats que tenen per a ser 
programats.  
Els objectius a assolir son diversos: 

• Creació de fulls de càlcul de suport per a la docència. 
• Utilització dels fulls de càlcul com a potent eina de càlcul 
• Iniciar a l’alumne en el mon de l’algoritmia per tal d’adquirir destresa 

en els processos de modelització de solucions als problemes 
plantejats. 

• Introduir a l’alumne en el mon de l’algorítmia i la programació 
estructurada. 

• Iniciar a l’alumne en el llenguatge de programació “Visual Basic for 
Applications” (VBA), llenguatge de programació inclòs en el full de 
càlcul “Excel”. 

 
Paraules clau 
 
Modelització, algorítmia, full de càlcul. 
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EL PROJECTE  
 
1. Introducció 
El projecte “Temes de càlcul numèric amb el full de càlcul”, presentat a la 
convocatòria de “Projectes de millora de la docència 2004” era una proposta 
per a la utilització dels fulls de càlcul com a eina per automatitzar els processos 
numèrics implicats en els diferents temes que es poden impartir en un curs de 
Càlcul Numèric de tipus bàsic i mitjà. Aquesta proposta consistia en aprofitar 
els recursos que ens ofereixen els fulls de càlcul en tots aquells processos 
algorísmics de difícil o feixuga implementació. Cada tema es tractava en un o 
variïs fulls de càlcul i associat a ells hi havia diversos fitxers. Aquests fitxer son 
una introducció teòrica del tema, un o varis problemes per centrar el tema i 
finalment un manual explicatiu del full de càlcul. 

 
Els objectius que perseguíem els resumim en els següents punts: 

• Agilitat d’exposició dels diferents temes. 
• Introducció a la modelització de problemes 
• Adquisició de coneixements d’algorítmia. 
• Donar protagonisme a l’alumne en l’anàlisi i resolució dels diferents 

problemes plantejats, aprofitant dues característiques dels fulls de càlcul. 
Els seu fàcil aprenentatge i la gran autonomia que dona, l’ús interactiu 
dels fulls de càlcul, per implementar les solucions. 

 
El projecte “Automatització i programació dels fulls de càlcul” inicialment era la 
continuació natural de l’anterior amb la finalitat de utilitzar els fulls de càlcul de 
forma programada. La idea inicial consistia, a partir del projecte anterior, en 
elaborar fulls de càlcul amb programes incrustats que poguessin ser utilitzats 
com eines de càlcul, com a punt de partida per elaborar altres solucions i com a 
suport a la docència. 
 
Els objectius que volíem assolir son variïs : 

• Utilització dels fulls de càlcul com a potent eina de càlcul 
• Iniciar a l’alumne en el mon de l’algoritmia per tal d’adquirir destresa en 

els processos de modelització de solucions als problemes plantejats. 
• Introduir a l’alumne en el mon de la programació estructurada. 
• Iniciar a l’alumne en el llenguatge de programació “Visual Basic for 

Applications” (VBA), donat que és el llenguatge de programació inclòs en 
el full de càlcul “Excel” del paquet informàtic “Office”, tant estès entre els 
nostres alumnes. 

 
Les assignatures de la carrera d’Arquitectura en que, inicialment, es va aplicar 
aquesta metodologia son: 
 
- “Càlcul numèric d’estructures”. Assignatura optativa, enguany no es cursarà, 
de càlcul numèric de grau bàsic (introductori) i mitjà. Bàsicament aquesta 
assignatura es centrava en l’estudi i anàlisi dels mètodes numèrics clàssics. Els 
objectius d’aquest curs son, per una banda, donar un seguit d’eines bàsiques 
per a la resolució numèrica d’alguns problemes que l’alumne ha trobat o es 
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trobarà al llarg de la carrera, i per altre fer l’anàlisi d’alguns mètodes numèrics 
que solucionen certs problemes bàsics, en alguns d’ells incidíem en els 
aspectes algorísmics i de programació. 
 
- “Matemàtiques "I” i “Matemàtiques II”. En aquestes assignatures s’ha assajat 
“algoritmitzar” alguns dels temes que es tracten al llarg dels programes 
d’ambdues assignatures. En alguns dels casos hem obtingut aplicacions de 
suport i reforç a la docència i en altres per a la realització de petits projectes 
d’aplicació dels continguts teòrics de l’assignatura. 
 
Es en el marc de les assignatures “Matemàtiques I” i “Matemàtiques II” que el 
projecte inicial va començar a créixer en el sentit de que obteníem aplicacions 
especialment dedicades a la docència. Aplicant la nostre metodologia vàrem 
obtenir, especialment, aplicacions d’usuari que permetien visualitzar diversos 
temes del programa d’aquestes assignatures. Més endavant farem una 
descripció més detallada. 
 
Paral·lelament i en el marc de les assignatures: 
 
-“Informàtica al despatx d’arquitectura”. Assignatura optativa d’àmbit 
generalista. En l’àmbit de l’aplicació d’eines informàtiques per a l’arquitectura 
és freqüent trobar tasques quotidianes per a les quals no es disposa 
d’instruments especialitzats que les facin de forma satisfactòria. Moltes 
d’aquestes tasques es poden fer mitjançant la utilització d’eines informàtiques 
elementals com poden ser els fulls de càlcul, les “macros” associades a un 
programari concret o be la implementació d’algun algoritme en algun llenguatge 
de programació. L’objectiu d’aquesta assignatura és proporcionar a l’estudiant 
els coneixements i els criteris necessaris per tal de confeccionar l’algoritme 
necessari que respongui al model que hem fet del problema a solucionar i per 
últim implementar-ho en el programari de que disposem.  
 
- “Introducció a la modelització. Algoritmia”. Aquesta assignatura de lliure 
elecció persegueix variïs objectius. En primer lloc, una vegada plantejat un 
problema, es tracta de cercar el model matemàtic que millor s’adeqüí. En segon 
lloc, una vegada elegit el model, cercar aquell o aquells algoritmes que millor 
descriuen i desenvolupen el model escollit. Així i dons aquesta assignatura 
pretén ser una introducció a l’algoritmia, entesa aquesta com el conjunt 
d’accions i estratègies necessàries per a la resolució d’un problema. 
 
Aquestes dues assignatures es plantegen dins el marc de l’espai d’educació 
europeu com un seguit de projectes d’aprenentatge cooperatiu, la qual cosa va 
donar lloc a cert nombre de projectes interdisciplinaris. Cal remarcar que 
aquestes dues assignatures es cursen en quatrimestres diferents essent 
complementàries en el sentit de que en “Introducció a la modelització. 
Algoritmia” es posa més èmfasi en els aspecte més teòric s de la modelització 
de problemes i els processos algorísmics per a cercar solucions mentre que en 
“Informàtica al despatx d’arquitectura” es presta més atenció als aspectes 
pràctics. 
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El projecte que ara presentem persegueix doncs anar més enllà de l’ús 
interactiu que es pot fer dels full de càlcul per a resoldre problemes 
estrictament de càlcul numèric. Es també una proposta sobre l’ús que es pot fer 
dels fulls de càlcul per a la elaboració de material docent, del que volem posar 
èmfasi en la seva gran interactivitat a un molt baix cost d’esforç personal en la 
elaboració d’automatismes, i alhora explotar les capacitats que tenen per a ser 
programats per produir processos automàtics de gran ajuda a l’aula.  
 
Es persegueix també introduir a l’alumne en el mon de l’algoritmia i la 
programació de manera que el permetin primer modelitzar els problemes, 
cercant després l’algoritme i dissenyant finalment el full de càlcul, per obtenir la 
solució al problema plantejat. L’obtenció del model i la elaboració de l’algoritme 
comporten un millor aprenentatge dels conceptes inclosos en el currículum de 
l’alumne. 
 
En definitiva el que perseguim amb aquesta metodologia és: 

• Per a l’alumne aconseguint que es senti implicat en el desenvolupament 
de l’assignatura i deixi de ser un espectador passiu, fomentant el seu 
esperit crític en front d’un problema plantejat i a l’hora incentivant la 
creació i resolució de nous problemes. 

• Per al professor dotant-l’ho d’uns recursos adaptats i adaptables a cada 
unitat educativa. 

• Aconseguir més agilitat en l’exposició dels diferents temes de 
l’assignatura amb tot el que això representa per al professor. 

• Gràcies a l’autonomia que proporciona el full de càlcul, donar un major 
protagonisme a l’alumne en el anàlisi i resolució del diferents problemes 
que es plantegin aconseguint d’aquesta manera la seva implicació a 
l’aula i fora d’ella. 

• Mostrar dos fets que creiem fonamentals. Un d’ells es el de trencar amb 
la dicotomia clàssica entre teoria i problemes i l’altre fer palès que la 
relació entre matemàtiques i “informàtica” no només no és fictícia sinó 
que fins i tot és fluida. 

• Mostrar, amb un programari de fàcil aprenentatge, processos automàtics 
per a la resolució de problemes. Aquest objectiu, adquisició de 
coneixements d’algoritmia, introdueix a l’alumne en els disseny 
processos automàtics i/o programables. Aquests processos ens porten a 
descobrir els passos necessaris per resoldre el problema i desenvolupar 
les habilitats d’anàlisi i de síntesi a partir del problema plantejat.  

 
 
2. Descripció 
 
La nostra proposta inicial consistia en aprofitar els recursos que ens ofereixen els 
fulls de càlcul en tots aquells processos algorísmics de difícil o feixuga 
implementació que podien aparèixer en un curs de càlcul numèric de nivell bàsic 
o mitjà. Degut a que els temes de “Integració numèrica” i “Zeros de funcions” 
s’assajaren en diversos grups de “Matemàtiques II”, assignatura troncal de 
primer curs a l’ETSAB, això ens portà a ampliar el projecte a altres temes 
relacionats amb les diverses assignatures que la Secció de matemàtiques i 
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Informàtica del Departament d’Estructures a l’Arquitectura. El que 
presentem ho hem estructurat en nou capítols o temes. 

 
Tema 1: Introducció. 

Esta dedicat a fer unes breus introduccions al programari “Excel”, a la 
Modelització de problemes, als processos algorísmics i a “Visual Basic for 
Applications”. Hi ha un recull d’exemples d’aplicació d’aquests temes, 
destaquem el dedicat a fer una modelització molt simplificada del model de 
funcionament d’un ordinador. 
 
Tema 2: Àlgebra.  
 A l’apartat “Espais vectorials” abordem de forma visual el problema del 
canvi de base i en “Àlgebra lineal” les aplicacions lineals de R2 i R3. En “Les 
equacions de la recta” es fa una visualització de les equacions vectorial i 
paramètriques de la recta. En “Transformacions ortogonals” es visualitzen 
els diversos tipus de transformacions ortogonals tant del pla com de l’espai. 
 
Tema 3: Geometria . 
 “Elements notables del triangle” es representa gràficament, entre altres, 
la recta d’Euler. L’estudi descriptiu de les còniques es fa en llibres d’Excel 
per separat. S’han dissenyat des d’un punt de vist de suport a la docència i 
es per aquest fet que per a cadascuna s’estudia la possibilitat de 
construirles segons es donin uns o altres elements característics. El llibre 
“Còniques” es eminentment de càlcul i en ell es classifiquen les còniques 
donades mitjançant la seva equació implícita. 
El llibre “La inversió” respecte a una circumferència es presenta com un 
exemple d’aplicació no lineal i involutiva del pla que conserva els angles. 
 
Tema 4: Funcions real de variable real. Funcions d’una variable . 

Amb “La derivada i aplicacions” es visualitza interactivament el concepte 
de la derivada així com els conceptes de concavitat i convexitat d’una funció 
en un punt. Aquest llibre persegueix consolidar el concepte de derivada 
alhora que ens permet interpretar-la geomètricament. 
En “La fórmula de Taylor” es pot visualitzar i calcular, també de forma 
interactiva, el diferents polinomis de Taylor, fins a grau sis, d’una funció en 
un punt. 
“Integració” és un llibre amb el que es vol visualitzar el teorema fonamental 
del càlcul, la relació que hi ha entre una funció i la seva primitiva. Cal 
assenyalar que la primitiva es calcula aproximadament mitjançant els 
mètodes dels trapezis i de Simpson, per tant aquest llibre pot tenir una 
doble utilitat, com visualització de la primitiva d’una funció i com una 
proposta de càlcul aproximat d’àrees de funcions definides positives sobre 
un interval de la recta real. 
 
Tema 5: Funcions reals de variable vectorial. Funcions de dues 
variables. 

Amb “Les derivades, la diferencial i aplicacions” es visualitza 
interactivament el concepte de les derivades parcials i la derivada 
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direccional en un punt, relacionant aquesta ultima amb el concepte de 
gradient en aquest punt. Aquest llibre persegueix consolidar els conceptes 
de les derivades parcials i la diferencial d’una funció en un punt. Alhora que 
ens permet interpretar el pla tangent a una superfície, donada per 

( ),z f x y= , en un punt com la gràfica de la diferencial de la funció f en 
aquest punt. 
En “La fórmula de Taylor” es pot visualitzar i calcular, també de forma 
interactiva, el diferents polinomis de Taylor, fins a grau dos, d’una funció de 
dues variables en un punt. 
“Integració” és un llibre amb el que es vol visualitzar la integral doble com la 
integral iterada: 

( ) ( ) ( ), , ,
b d d b

R a c c a

f x y dxdy f x y dy dx f x y dx dy
   

= =   
   

∫∫ ∫ ∫ ∫ ∫
 

Cal assenyalar que cada secció ( ) ( ),
d

i
c

s x f x y dy≈ ∫ , per [ ],ix a b∈  o 

( ) ( ),
b

j
a

s y f x y dx≈ ∫ , per [ ],jy c d∈  la integral es calcula aproximadament 

mitjançant els mètodes dels trapezis i de Simpson, anàlogament el càlcul de 

( )
b

i
a

s x dx∫  o ( )
d

j
c

s y dy∫  s’aproximen també mitjançant es mètodes dels 

trapezis i de Simpson. Així doncs aquest llibre pot tenir una doble utilitat, 
com visualització de la integral doble de una funció i com una proposta de 
càlcul aproximat de volums de cossos que es poden representar mitjançant 
superfícies donades funcionalment, cal fer notar que aquesta ultima 
possibilitat s’ha d’entendre amb la limitació de que les funcions que es 
poden utilitzar son definides positives sobre un domini definit com un 
rectangle del pla i que els seus costats son paral·lels als eixos de 
coordenades. 
 
Tema 6: Corbes a R2 i R3.  

En aquest bloc es tracte per una banda de la representació de corbes, 
donades en forma paramètrica, i per altre el de generar una corba per mitjà 
d’un determinat nombre de punts i certes condicions. Aquestes condicions 
poden ser de dos tipus. Que interpolin els punts donats fins a un determinat 
ordre o que s’aproximin a ells segons uns requeriments establerts a priori. 
Per tant hem subdividit aquest tema en dos apartats. El primer es dedica a 
la representació de corbes donades en forma paramètrica tant al pla com a 
l’espai. Mentre que el segon es dedica al problema de generar corbes o be 
per interpolació d’un determinat nombre de punts o be per aproximació a 
ells. 
En la generació de corbes també em distingit entre els mètodes de 
generació de corbes globals i els de generació a trossos. La següent taula 
es el resum dels diferents mètodes que hem implementat en el diferents full 
de càlcul. 
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  Formulació 
  Global Trossos  

 
 

Interpolació 

Lagrange: 
• Newton 
• Aitken 

Hermite 

Splines 
Hermite 
Cadmull-Rom 

 
 
 
 

Mètode   
Disseny 

Bézier B-splines 
NURBS 
β-splines 

 
Tema 7: Superfícies.  

Amb aquest tema, juntament amb el de representació de corbes a 
l’espai, volíem explotar les capacitats de representació gràfica del 
programari Excel. 
Per altre banda, i a nivell didàctic, amb aquest tema es poden fer un seguit 
de monografies com poden ser per fer un estudi de les coordenades 
homogènies, l’estudi de les projectivitats i en particular els diferents 
sistemes de representació de l’espai en un pla com pot ser el paper del 
delineant o la pantalla de l’ordinador. Les solucions que aporten els full 
dedicats a superfícies funcionals i el de corbes i superfícies paramètriques 
s’han aprofitat per a altres fulls de càlcul. 
En el pla de la modelització i l’algoritmia aquests fulls de càlcul presenten 
petits problemes a modelitzar i algoritmitzar que poden donar peu a petites 
monografies o treballs de recerca per als alumnes. 
 
Tema 8: Càlcul numèric. 

Recull d’alguns temes que es poden impartir en un curs de nivell bàsic 
i/o mitjà de càlcul numèric. Com que el projecte va néixer en el marc de 
l’ETSAB aquest bloc ha estat dissenyat per al seu us en el marc de la 
titulació d’Arquitectura però es fàcilment adaptable a altres titulacions . 
Es tracten els temes de resolució de sistemes d’equacions lineals i el de la 
diagonalització de matrius simètriques, temes relacionats amb el càlcul 
d’estructures. 
El tema de la integració numèrica s’ha tractat a dos nivells diferents. El 
titulat per “Integració numèrica I” te un propòsit eminentment pedagògic 
posant èmfasi en la visualització de la integral definida, mentre que 
“Integració numèrica II”, amb la implementació dels mètodes de Newton-
Côtes, està orientat a un tractament numèric molt més formal. 
Amb el tema de “Resolució d’equacions no lineals. Zeros de funcions” es 
tracte per separat i comparativament els mètodes més representatius de 
resolució d’equacions no lineals. 
Finalment, i lligat amb tema de bigues sotmeses a alguna deformació, 
tractem les equacions diferencials ordinàries (EDOs) de primer i segon 
ordre. 
 
Tema 9: Projectes interdisciplinaris.  
 En el marc de les assignatures “Informàtica al despatx de l’arquitecte” i 
“Modelització del mon real. Algoritmia” els alumnes desenvoluparen un 
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seguit de projectes en regim de treball cooperatiu. En aquest apartat 
recollim un resum del treball realitzat.  
§ En el full “Calcul d’arees” es tractava d’avaluar la superfíe tant d’un 

terreny com la d’un llac.  
§ En el “Pati de butaques” s’analitza el perque del pendent del pati de 

butaques d’un treatre, objectiu era el d’introduir els conceptes de la 
corba isóptica i el de les funcions recursives.  

§ El “Disseny d’una font” va ser una experiencia de projecte 
interdisciplinari cojuntament amb el departament de Física. 

§ “Dissenyant corbes i superfícies” es un projecte en el que es calcules 
corbes i superfícies en forma paramètrica per a la seva representació 
en el programari AutoCAD. 

§ “Càlcul de portics” per al disseny d’una estructura. 
 
 

3. Resultats 
 
Els principals resultats innovadors, tant pel que fa referència al professor com per 
a l’alumne, d’aquest projecte són: 

• Autonomia. Aquest programari permet en molt poc temps que l’alumne 
sigui autosuficient, ja que el seu aprenentatge es fàcil i es suportable per 
a qualsevol ordinador domèstic. 

• Versatilitat. El full de càlcul es molt adaptable a la resolució de 
problemes d’àmbits molt diversos. 

• Llibertat i funcionalitat. La facilitat d’ús dels fulls de càlcul ens allibera del 
problema afegit que representa el domini d’un llenguatge de 
programació. 

• Modularitat i creativitat. Enfrentats a un problema més o menys 
complexe els full de càlcul permeten crear petit móduls, cada un d’ells 
solucionen un aspecte del problema plantejat. Finalment, com si es 
tractes d’un trencaclosques, encaixar totes les peces per obtenir el 
resultat final. 

 
 

4. Conclusions 
 

Els trets fonamentals d’aquest projecte els podríem resumir de la següent 
manera: 

• Creació de material docent en suport digital, desenvolupant alguns 
temes bàsics. Concretament la nostra proposta passa per l’elaboració 
d’un o diversos fulls de càlcul per a cada unitat didàctica, posant 
especial emfasi en els aspectes visuals 

• Experimentar amb un programari prou potent, tant assequible i tant 
infrautilitzat com és el full de càlcul, fent evident la seva utilitat en molts 
dels temes que es toquen en els cursos de Matemàtiques dels primers 
cursos de la majoria d’escoles d’una Universitat Politècnica. 
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• Utilització els fulls de càlcul en molts dels processos implicats en de en 
el mon del càlcul numèric, tant en el àmbit de l’aula com en el de l’estudi 
individualitzat. 

• Fomentar el rigor metodològic ja que l’alumne ha de tenir molt clar els 
processos algorísmics per a la elaboració del full que soluciona un 
problema determinat. 
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