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Resum 
 
L'objectiu últim d'aquesta experiència docent ha estat permetre que l'alumnat posi en 
pràctica diferents competències genèriques (com "Comunicació eficaç oral i escrita", i 
"Treball en equip") i competències específiques (com l'ús de recursos TIC, i 
desenvolupament de metodologies i recursos per a l'aprenentatge) per vertebrar amb 
continguts i activitats una sessió de divulgació de Matemàtiques. En el curs del 
desenvolupament del projecte, l'alumnat implicat s’ha familiaritzat amb software 
específic per a visualitzar objectes geomètrics (SURFER, CINDERELLA, 
JREALITY,3D_XLPLORMATH, MORENAMENTS), ha aprofundit alguns conceptes de 
Geometria i n’ha conegut algunes aplicacions a altres ciències i a la tecnologia. 
L’experiència docent s’ha articulat en una fase “formativa”, bàsicament centrada en 
l’assignatura ALE “Visualitzacions en Geometria i la seva divulgació”,  i una fase de 
“practicum”, o “treball de camp”, de posada en pràctica d’activitats de divulgació de 
Matemàtiques amb un alt component de treball creatiu i cooperatiu. Com a valor afegit, 
també s’ha creat un material didàctic de suport per al “practicum”. Aquestes activitats 
de divulgació preparades i dutes a terme amb aquest projecte s'han integrat en un 
marc més ampli d'actuacions de divulgació científica: la celebració del centenari de la 
Real Sociedad Matemática Española amb l'exposició RSME-Imaginary.  
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Paraules clau (com a màxim 3, a elecció lliure) 

Divulgació de Matemàtiques, visualitzacions en Geometria, dinamització de 
tallers i visites guiades a exposició 
 
 
Catalogació segons aspecte d’actuació docent (*) 
- Competències genèriques 
- Practicitat dels estudis 
 
 
Àmbit de coneixement UPC 
Àmbit o matèria principal beneficiària del projecte 
- Ciències Aplicades 
 
 
Destinataris 
Alumnat de la Llicenciatura de Matemàtiques que ha cursat i cursarà 
l’assignatura de lliure elecció de la FME “Visualitzacions en Geometria i la seva 
divulgació”. Durant el curs 2010-11 l’han cursat vuit alumnes: un matriculat i els 
altres set com a oients. Tots eren estudiants de l’últim curs de la llicenciatura. 
Quatre d’ells han realitzat el “treball de camp” de divulgació i són els estudiants 
becats amb aquest projecte.  
 
 
Resultat 
 

El resultat del projecte és bàsicament l’experiència “formativa” i de 
“practicum”, o “treball de camp”, de l’alumnat implicat. Com a valor afegit, 
també s’ha creat un material didàctic de suport per al “practicum”. 
 

L’experiència “formativa” s’ha articulat entorn de l’assignatura de lliure 
elecció “Visualitzacions en Geometria i la seva divulgació”, que s’ha impartit i 
s’impartirà a la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) durant  el segon 
quadrimestre exclusivament els cursos 2010-11  i 2011-12. El programa 
abreujat de l’assignatura ha estat el següent:  

 Presentació de l’exposició Imaginary. 

 Reflexions sobre l’acte de divulgar.  

 Anàlisi dels textos de l’exposició Imaginary i discussió sobre els seus 
objectius divulgatius. 

 Presentació de propostes de projectes de divulgació entorn de 
l’exposició, a desenvolupar pels alumnes durant el curs. 

 Introducció a visualitzacions en geometria: els programes Surfer, 
Cinderella, 3D-XplorMath, J-Reality i Morenaments. 

 Filmacions que s’exhibeixen a l’exposició. 

 Dinamització d’una visita guiada a l’exposició: diferents models de visites 
guiades a l’exposició. Taller previ, posterior o paral·lel a la visita a 
l’exposició. 
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La interacció amb l’alumnat que ha cursat l’assignatura s’ha realitzat mitjançant 
l’entorn moodle del campus virtual de la UPC Atena, i compartint una carpeta 
amb el Dropbox (Dropbox és un servei d’allotjament d’arxius al núvol que 
permet als usuaris emmagatzemar i sincronitzar arxius en línia i entre 
computadores, i compartir arxius i carpetes amb altres). El Dropbox ha estat 
molt útil en la realització dels exercicis de l’assignatura en treball cooperatiu. 
 

    
 

Figura 1: Imatges de les pàgines web de l’assignatura ALE en el campus digital Atena, i 
de la carpeta en el Dropbox compartida amb l’alumnat que ha cursat l’assignatura ALE. 

 
En el marc d’aquest projecte s’ha preparat tot el material de suport per a 

l’assignatura ALE “Visualitzacions en Geometria i la seva divulgació”. Aquest 
treball preparatori ha consistit en recopilar i organitzar materials diversos, a 
utilitzar durant la impartició de l’assignatura, i en elaborar uns breus manuals 
del software específic per a visualitzar objectes geomètrics, concretament del 
programari SURFER, CINDERELLA, JREALITY, 3D_XLPLORMATH, i 
MORENAMENTS (veure els enllaços a aquests manuals en l’apartat 
“Referències” d’aquesta memòria). El treball s’ha desenvolupat inicialment fent 
ús del servei d’allotjament d’arxius al núvol Googledocs, però finalment el 
Dropbox s’ha adaptat millor a les nostres necessitats: aquest darrer ens ha 
permès treballar “en local” i utilitzar el programari de les nostres computadores, 
mentre que amb el Googledocs o bé havíem d’utilitzar les seves eines d’edició, 
o bé calia descarregar el fitxer del núvol per modificar-lo i tornar-lo a penjar. 
Aquesta feina s’ha realitzat de manera cooperativa entre els becaris de suport 
al projecte, dirigits per la professora responsable del projecte. 

El “practicum”, o “treball de camp”, de l’experiència docent d’aquest 
projecte ha consistit en la posada en pràctica d’activitats de divulgació de 
Matemàtiques, i ha implicat un alt component de treball creatiu i cooperatiu. 
Aquestes activitats de divulgació preparades i dutes a terme amb aquest 
projecte s'han integrat en un marc més ampli d'actuacions de divulgació 
científica: la celebració del centenari de la Real Sociedad Matemática Española 
amb l'exposició RSME-Imaginary. Tres dels becaris de desenvolupament del 
projecte (Jordi Buendia, Anna Sabater i Emilio J. Sánchez) ja havien col·laborat 
anteriorment en la creació de textos per a les figures de les dues exposicions 
RSME-Imaginary (una temporal exposada als museus CosmoCaixa Madrid i 
Barcelona, i l’altra itinerant per diferents ciutats de l’estat espanyol), contractats 
pel projecte de l’AGAUR (de la Generalitat de Catalunya, Departament 
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d’Innovació, Universitats i Empresa) de divulgació científica “Desplegament de 
l’exposició RSME-Imaginary a Catalunya – Fase 2010” (2010 ACDC 00047), 
integrat pel mateix equip de professors d’aquest projecte.  

Aquest projecte docent contemplava inicialment realitzar les experiències 
pràctiques de divulgació de Matemàtiques al voltant de les exposicions RSME-
Imaginary itinerant, que tenia previst exhibir-se a Barcelona a l’abril de 2011, i  
la temporal a CosmoCaixa Barcelona, inaugurada el 28 de juny de 2011 i 
clausurada el 20 de novembre de 2011. Es preveia becar una desena 
d’alumnes de la FME amb aquest projecte per a realitzar el “practicum” o 
“treball de camp” de l’experiència docent en forma de visites guiades a les 
exposicions per al públic general i per a estudiants de secundària i batxillerat, o 
com a dinamitzacions de sessions preparatòries per a aquests alumnes (en els 
mateixos centres d’educació secundària). Durant l’any 2011 han sorgit dos 
inconvenients que han impedit que aquesta part del projecte es desenvolupés 
en aquests termes. Per una banda la comissió Imaginary-RSME va decidir 
posposar l’exhibició a Barcelona de l’exposició per l’any 2012, concretament del 
15 de març al 6 de maig de 2012. Per altra banda, la Fundació La Caixa va 
declinar l’oferiment del servei de visites guiades a l’exposició temporal, 
dinamitzades per alumnes de la FME. Així, doncs, la part pràctica de 
l’experiència docent d’aquest projecte s’ha orientat, en la fase final, a la creació 
i posada a prova de material didàctic. Aquest material, l’embrió del qual ja va 
ser gestat en el sí del projecte de l’AGAUR citat més amunt,  donarà suport a 
les visites guiades i a les sessions divulgatives en centres d’ensenyament 
secundari, previstes al 2012 entorn de l’exposició itinerant RSME-Imaginary en 
el marc del projecte de millora de la docència “Experiència pràctica de 
comunicació de Matemàtiques a la ciutadania i a secundària – 2ª fase”, de 
l’Institut de Ciències de l’Educació de la UPC (ajut UPC_2011, convocatòria 
CAPMD2011).  

Les experiències pràctiques de divulgació, que s’han dut a terme amb el 
projecte amb la finalitat de posar a prova el material didàctic creat, s’expliquen 
a continuació, i s’acompanyen d’una mostra de la seva documentació 
fotogràfica: 

1) 12 d’octubre de 2011. Visita a l’exposició Imaginary de CosmoCaixa 
Barcelona amb un grup familiar de 27 nens i nenes, i 45 adults. Els nivells 
educatius dels nens i nenes han estat molt variats: 7 infants de P1 a P5, 19 
infants de P4 a 3er de primària, 5 infants de 5è de primària a 1er d’ESO, i 3 
adolescents de 1er i 2on d’ESO. Alguns familiars d’aquests infants, que 
treballen en l’ensenyament secundari en especialitats científic-
tecnològiques, han provat el material preparat per al nivell de batxillerat. La 
temporització de la visita s’ha organitzat de la manera següent: 

 
o Visita dels més petits a l'exposició (fins a 3er de primària), amb el quadernet 

"cicle inicial" a la mà: es fa cantar el sol-solet, es fa girar la baldufa...., 
s’explica el conte del quadernet i s’acaba davant de la pantalla interactiva 
del SURFER. Se’ls animar a jugar amb el SURFER. 

o Amb el mateix grup infantil s’explica l’aplicatiu MORENAMENTS i es fa 
l'activitat de “l’elefant l'Elmer”. Se’ls deixar pintant els “vestits” per l’Elmer i 
se’ls anima a jugar amb l’aplicatiu que genera mosaics. 

o Amb el mateix grup infantil s’explica que el SURFER usa coordenades per a 
dibuixar i es fa l’activitat d’iniciació a les coordenades del “colom de la pau”. 
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Figura 2: Documentació fotogràfica del “practicum” durant  la visita familiar a l’exposició 
Imaginary del museu CosmoCaixa Barcelona. 

 
o Fins aquí només hi ha una explicació a cada moment: els adults, pares i els 

germans acompanyen als més petits. Ara, es deixa que els petits dibuixin el 
colom de la pau i pintin “l'Elmer” amb un acompanyant i s’inicia la visita a 
l'exposició dels nens i nenes de cicle mitjà-superior de primària (es convida 
als de cicle mitjà, que ja han fet l'activitat anterior, i així nosaltres podem 
valorar el nivell de les  activitats que hem preparat, estant atents a si els 
nens i nenes segueixen bé o no) i de 1er d’ESO. 

o Visita a l'exposició del cicle superior de primària i 1er ESO (si no han fet 
iniciació a l'Àlgebra), amb el  seu quadernet corresponent a la mà: 
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s’expliquen les activitats del quadernet tot relacionant-les amb l'exposició. 
S’acaba animant-los a jugar amb el SURFER. 

o Visita a l'exposició de les nenes de 2on ESO, amb el seu quadernet 
corresponent a la mà: s’expliquen les activitats del quadernet tot relacionant-
les amb l'exposició. S’acaba animant-les a jugar amb el SURFER. 

o Visita breu dels adults a l'exposició amb el tríptic a la mà. S’expliquen les 
motivacions i un resum de l'exposició. Se’ls convida a llegir els textos per 
compte propi i se’ls anima a contestar el qüestionari. Els continguts de 
l'exposició (estretament vinculats amb el programa SURFER, que els adults 
ja han fet anar quan han acompanyat als infants) es relacionen amb 
l’aplicatiu MORENAMENTS mitjançant papiroflèxia amb l'activitat de 
"singularitats" . 

o Per als adults se senten forts en matemàtiques (hi ha professors de mates, 
física i tecnologia familiars dels infants), s’explica l'exposició a nivell de 
batxillerat amb el quadernet corresponent a la mà. Se’ls explica les activitats 
del quadernet i se’ls anima a fer-les. 

En acabar, es va demanar als professionals de l’educació que ens 
havien acompanyat que ens enviessin per correu electrònic la seva 
valoració de l’experiència i del material que havíem experimentat, i així 
ho van fer. Paral·lelament, l’equip de treball va elaborar un document 
valorant l’experiència i proposant millores per als quadernets. 

 

 

 
Figura 3: Documentació fotogràfica del “practicum” durant el taller-sessió de divulgació a 
l’Institut Olorda de Sant Feliu de Llobregat.  
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2) 28 d’octubre de 2011. Visita a l’exposició Imaginary de CosmoCaixa 
Barcelona amb un grup d’alumnes de 1er d’ESO (1er B) de l’Institut Olorda 
de Sant Feliu de Llobregat. Ha estat un grup de 28 alumnes que s’ha dividit 
en dos per dur a terme l’activitat: un torn de 10 a 11:30, i l’altre de 11:30 a 
13 hores. Han provat el quadernet de 1er d’ESO d’Iniciació a l’Àlgebra (que 
és el mateix que el de cicle superior de primària) i el de Simetria. La meitat 
del grup que s’esperava ha realitzat el joc de pistes i qüestionari sobre 
l’exposició, després d’aprofitar per esmorzar. 

 

 

 
Figura 4: Documentació fotogràfica del “practicum” durant la visita a l’exposició Imaginary 
de CosmoCaixa Barcelona amb alumnes de 1er d’ESO de l’Institut Olorda de Sant Feliu de 
Llobregat. 

 

3) 3 de novembre de 2011. Taller – sessió de divulgació sobre la relació 
Geometria i Àlgebra, usant figures de l’exposició Imaginary, realitzat a la 
sala d’actes mateix Institut Olorda de Sant Feliu de Llobregat, per als 
alumnes de 1er de Batxillerat. En primer lloc, s’ha passat una presentació 
de divulgació de l’exposició Imaginary: s’han triat sis missatges relacionats 
amb els figures Zitrus, Vis à Vis, Dullo, Croissant, Distel i Kreisel. La finalitat 
ha estat transmetre tres idees bàsiques: presentar com s’estudien algunes 
propietats matemàtiques subratllant valors de la creació matemàtica i les 
emocions que suscita; exemplificar com les matemàtiques ajuden a 
comprendre el món, les propietats físiques, químiques,... de la natura; 
transmetre el valor de les matemàtiques com a eina per a la tecnologia. 
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Ens segon lloc s’ha explicat i s’ha acompanyat la realització del quadernet 
per part de l’alumnat. 

4) 4 de novembre de 2011. Visita a l’exposició Imaginary de CosmoCaixa 
Barcelona amb un grup d’alumnes de 1er d’ESO (1er C) de l’Institut Olorda 
de Sant Feliu de Llobregat. Ha estat un grup de 26 alumnes i s’ha 
organitzat igual que la visita del dia 28 d’octubre. 

5) 10 de novembre de 2011. Visita a l’exposició Imaginary de CosmoCaixa 
Barcelona amb un grup d’alumnes de 1er d’ESO (1er A) de l’Institut Olorda 
de Sant Feliu de Llobregat. Ha estat un grup de 28 alumnes i s’ha 
organitzat igual que la visita del dia 28 d’octubre. 

 
El material didàctic creat no és definitiu: actualment estem incorporant 

canvis i millores als quadernets, fruit de les nostres conclusions després del 
“practicum” i de l’intercanvi d’impressions amb el professorat de secundària que 
ha col·laborat. Abans de poder oferir el material didàctic en una plana web 
d’accés obert, també cal revisar els requeriments d’una llicència Creative 
Commons, en el sentit d’assegurar-nos de tenir tots crèdits de les fotografies 
que hi apareixen, tot i que tot el material només s’utilitzarà amb propòsits 
educatius, en activitats sense cap ànim de lucre. D’altra banda, recentment 
hem conegut el lloc que acollirà l’exposició Imaginary a Barcelona des del 15 
de març al 6 de maig de 2012: serà la capella de Sta. Àgata del Museu 
d’Història de Barcelona (MUHBA). Això ens obliga a revisar el material per 
valorar incorporar-hi elements històrics, arquitectònics o pictòrics d’aquest 
espai. També queda pendent una activitat de “practicum” acordada per realitzar 
a l’Institut Pere Borrell de Puigcerdà el 20 de gener de 2012. Tota aquest feina 
es té prevista implementar en el marc del projecte de millora de la docència 
“Experiència pràctica de comunicació de Matemàtiques a la ciutadania i a 
secundària – 2ª fase”, de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UPC (ajut 
UPC_2011).  
 Els enllaços a tot el material editat es troben a l’apartat de Referències 
d’aquesta memòria. D’altra banda s’està treballant per implementar una web 
d’accés obert que oferirà tot el material definitiu. La FME ha donat suport a 
aquesta iniciativa oferint la màquina virtual que allotjarà la web. 
 
 
Avaluació del projecte 
 
 L’avaluació del projecte s’ha realitzat considerant diversos indicadors: 

1. Agenda de reunions de l’equip de treball (becaris amb la directora). 
2. Material generat per l’equip de treball de forma cooperativa i compartit en 

carpetes a Googledocs i al Dropbox. 
3. Recull d’impressions del professorat de primària i secundària que ha 

col·laborat amb el “practicum” (de l’Institut Olorda i del grup de la visita familiar).  
4. Enquesta-qüestionari contestada pels becaris del projecte per valorar 

l’impacte de l’experiència de “practicum”, o “treball de camp”, en l’alumnat 
implicat.  

5. Material didàctic de suport per al “practicum” creat per l’equip de treball. 
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Figura 5: Imatge de la carpeta de Googledocs “ImaginaryBCN” compartida amb l’equip de 
becaris d’aquest projecte, usada en el treball cooperatiu. 

 
Si es considera l’agenda de reunions, es constata que l’equip ha treballat 

acuradament i de forma continuada, i que es fixava objectius ambiciosos. A 
continuació es mostren imatges de les carpetes del treball cooperatiu. Es pot 
constatar que el volum de treball generat es considerable. Tot plegat, juntament 
amb l’adequació del material didàctic de suport creat, corroborada pels 
professionals de primària, secundària i universitat que han col·laborat amb el 
projecte, fa que tant la professora responsable del projecte com la resta dels 
professors de la UPC que hi han intervingut com a assessors valorin el resultat 
d’aquest projecte molt positivament. 

 
 

   
 

Figura 6: Imatges de la carpeta de Dropbox “Maria-ImaginaryBCN” i “Maria-
ImaginaryBCN\ALE” compartides amb l’equip de treball. 
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Per a avaluar l’impacte de l’experiència de “practicum”, o “treball de 
camp”, en l’alumnat implicat s’ha preparat una enquesta-qüestionari 
semiestructurada (amb espais de respostes lliures), tenint com a referent les 
ítems de l’impacte directe del projecte previstos en la memòria de sol·licitud: 

1. L'alumnat haurà posat en pràctica diferents competències 
genèriques (com "Comunicació eficaç oral i escrita", i "Treball en equip") i 
competències específiques (com l'ús de recursos TIC, i desenvolupament 
de metodologies i recursos per a l'aprenentatge). 

2. S'espera que la utilització del software incrementi la capacitat de 
visualització geomètrica de l'alumnat, imprescindible per a la resolució de 
problemes i l'assimilació de conceptes matemàtics. 

3. Contribució a la millora de la formació de l'alumnat, especialment en 
el seu vessant més pràctic. 

4. Fomentar el treball en equip i el desenvolupament de la creativitat 
entre l'alumnat. 

 
L’enquesta-qüestionari semiestructurada ha estat contestada, de forma 

anònima, pels quatre becaris vinculats al projecte, els resultats de la qual es 
detallen a continuació.  
 
Resultats de l’enquesta a l’equip de becaris, desembre 2011 

Es demanava marcar si s’estava d’acord amb les següents afirmacions i 
puntuar segons el grau: 1=Gens d’acord, 5=Molt d’acord (marcant la gradació 
de la columna corresponent). Cada afirmació està expressada en una filera 
diferent. Cada número indica quantes respostes han estat marcades amb la 
puntuació de la columna corresponent. Les afirmacions es refereixen al període 
de col·laboració com a becari/becària de suport del projecte: 

 

1 2 3 4 5 1.  Ha posat en pràctica diferents competències genèriques i 

especifiques: 

 Comunicació eficaç oral i escrita     4 

 Treball en equip     4 

 Ús de recursos TIC    1 3 

 Desenvolupat de metodologies i recursos per a l'aprenentatge     4 

2.  La  utilització del software ha incrementat la seva capacitat de 

visualització geomètrica. 
   1 3 

3.  Ha millorat en la resolució de problemes i l'assimilació de 

conceptes matemàtics. 
  2 1 1 

4.  La feina ha contribuït a la millora de la seva formació, 

especialment en el seu vessant més pràctic. 
    4 

5.  La feina ha fomentat el treball en equip.     4 

6.  La feina ha fomentat el desenvolupament de la seva creativitat.     4 

7.  Globalment valoren positivament aquesta col·laboració.     4 

8.  Altres aspectes en què s’ha beneficiat de la feina desenvolupada: 

 Crec que m’ha servit per millorar especialment la meva capacitat per 
transmetre coneixements matemàtics. A més a més, m’ha ajudat a veure com 
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transmetre els meus coneixements a nens, nenes i en general a profans del 
camp de les matemàtiques, no sempre motivats per aquestes. 

 M'ha permès viatjar, conèixer especialistes dedicats a la docència de les 
Matemàtiques, desenvolupar la meva imaginació matemàtica, relacionar les 
Matemàtiques amb molts altres camps i posar en pràctica els projectes 
desenvolupats al llarg de la col·laboració com a becària. 

 Participar en un treball amb impacte mediàtic. Aprendre a modificar i refer una 
feina de manera constructiva i agradable. 

9.  Altres comentaris: 

 Ha sigut una de les millors experiències que he tingut en el món de les Matemà
tiques. 

 Em quedo amb l’experiència de tots els grups a qui he explicat l’exposició: m’ho 
he passat molt bé fent-ho cosa que m’ha sorprès gratament. 

 

 
Figura 7: Enquesta semiestructurada que ha contestat l’alumnat implicat en el projecte. 

 
En conclusió, totes les persones involucrades en el projecte n’han 

valorat el resultat molt positivament. És un fet destacable que els becaris 
d’aquest projecte ja llicenciats i que han emprès la seva carrera professional 
continuen vinculats al grup de treball. 
 
 
Conclusions 
 

La novetat més destacable del projecte és que potencia la integració 
entre la teoria i la pràctica, i dóna suport a pràctiques en l'àmbit professional de 
la docència i de la divulgació de les Matemàtiques. També, en la part formativa, 
integra coneixements diversos interdisciplinars (Geometria, humanitats, 
tecnologia i altres ciències) per abordar el repte de divulgar conceptes 
matemàtics. 
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Els centres avaladors, FME i CFIS, comparteixen objectius comuns 
sobre practicitat dels estudis i accions de divulgació a secundària dintre de l'eix 
C de la seva planificació estratègica; per això han integrat l'experiència 
presentada en aquest projecte com a part de la seva estratègia en millora i 
innovació docent, i l’han contemplada com una prova pilot per a valorar la 
implementació d'accions docents estables similars en un futur. De forma 
especial la FME ha donat suport a aquest projecte integrant en el seu pla 
d’estudis l’assignatura de lliure elecció “Visualitzacions en Geometria i la seva 
divulgació”, que s’ha impartit i s’impartirà durant  el segon quadrimestre 
exclusivament els cursos 2010-11  i 2011-12. 

La lliçó apresa més destacable és la constatació que l’alumnat de la 
llicenciatura de Matemàtiques no acostuma a matricular-se d’assignatures de 
lliure elecció i prefereix cobrir els crèdits ALE matriculant-se d’assignatures 
optatives de la llicenciatura. Per prevenir l’escassa matrícula per al curs vinent 
s’ha anunciat l’ALE al final de diverses classes i s’ha fet una reunió informativa 
a la sala d’actes de la FME, on s’ha recollit un breu qüestionari entre l’alumnat 
assistent. S’ha constatat que de deu persones interessades, cap d’elles té 
intenció de matricular l’ALE, malgrat que sí que volen cursar-la com a oients. 

Aquest projecte té una continuïtat natural en del projecte de millora de la 
docència “Experiència pràctica de comunicació de Matemàtiques a la 
ciutadania i a secundària – 2ª fase”, de l’Institut de Ciències de l’Educació de la 
UPC (ajut UPC_2011). El repte més important és adaptar els materials 
didàctics creats als requeriments del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), 
incloent-hi elements arquitectònics, pictòrics i històrics d’aquest museu, i 
dissenyar tallers infantils o familiars amb elements més manipulatius. 

La nostra experiència ens indica que el model del “practicum” podria ser 
transferible a la nova assignatura optativa del Grau en Matemàtiques 
“Matemàtiques per a l’ensenyament secundari”. Ens consta que moltes escoles 
i instituts acceptarien de bon grat incloure en les seves activitats un “taller – 
sessió de divulgació” al mateix centre, com el que s’ha realitzat a l’Institut 
Olorda de Sant Feliu de Llobregat. Només caldria disposar de recursos per a 
finançar els costos econòmics del material manipulatiu (manteniment i 
innovació), de les impressions a color dels quadernets, i per compesar 
econòmicament els alumnes que hi participin (especialment els 
desplaçaments).  

 
 
Agraïments 
 

Volem expressar el nostre agraïment als professionals de primària, 
secundària i universitat que ha col·laborat en el “practicum” del projecte:  
Míriam Aguado (Escola Vedruna, Barcelona), Joan Alberich (Ins. Frederic 
Mompou, St. Vicenç dels Horts), Guillem Alenyà (IRI, UPC), Trini Cadefau (Ins. 
Pere Borrell, Puigcerdà), Begoña Castillejos (OSSMA, UB), Eusebi Carnicero 
(professor jubilat d’ESADE), Mònica Carnicero (Súnion, Barcelona), Gabriel 
Gomila (Parc Científic de Barcelona, UB), Cristina Hidalgo (estudiant del Grau 
en Educació Infantil a la FUB), Xavier Moya (Salesians Rocafort, Bacelona), 
Albert Pech (Ins. Olorda, St. Feliu de Llobregat), Isabel Ramos (Ins. Olorda, St. 
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Feliu de Llobregat), Maite Romero (SCT, UB), Ampar Sala (Ins. Olorda, St. 
Feliu de Llobregat), Cori Vences (Ins. Olorda, St. Feliu de Llobregat). 
 

Així mateix, el nostre agraïment als professionals que s’hi ha interessat i 
ha usat el material pel seu compte: 
Hortènsia Alonso (CEIP Pau Romeva, Barcelona), Rafael Bartroli (IDAEA, 
CSIC), Maria González (Ins. Pompeu Fabra, Martorell), Vicens Martí (Eng. 
Química, UPC), Magda Pi (estudiant del Grau en Educació Infantil), Josep 
Vilanova (Ins. Ramón Coll, Lloret de Mar). 
 

Les fotografies són cortesia d’Albert Pech, Ferran Dachs i Esther Clarà. 
 
 
 
Referències i més informació 
 
A continuació es troben els enllaços al material didàctic creat amb el projecte i 
que ha estat experimentat amb el “practicum”. 
 
Quadernets de primària d'iniciació a l'Àlgebra i la Geometria:  
Cicle inicial: http://dl.dropbox.com/u/14983805/Imaginary-PRIMARIA-CICLE_INICIAL_MITJA-11102011.pdf  

Cicle mitjà i superior: http://dl.dropbox.com/u/14983805/Imaginary-PRIMARIA-CICLE_SUPERIOR-

10112011.pdf  

 
Quadernet de primària sobre simetria:  
http://dl.dropbox.com/u/14983805/SIMETRIA-Iniciacio-PRIMARIA-17102011.pdf  

 
Quadernet de primària d'introducció a les coordenades (cicle incial i mitjà):  
http://dl.dropbox.com/u/14983805/OCELL-Iniciacio_a_coordenades-PRIMARIA-11102011.pdf  

 
Quadernet de primària d'introducció als mosaics amb el programa 
MORENAMENTS (cicle incial i mitjà): 
http://dl.dropbox.com/u/14983805/L_Elmer_juga_amb_el_Morenaments-PRIMARIA-11102011.pdf  

 
Quadernet de batxillerat:  
http://dl.dropbox.com/u/14983805/Imaginary-BATXILLERAT-10112011.pdf  
 

Quadernets d'ESO:  
http://dl.dropbox.com/u/14983805/Imaginary-ESO-1er-10112011.pdf  
http://dl.dropbox.com/u/14983805/Imaginary-ESO-2on-3er-4rt-10112011.pdf 

 
Manuals del software interactiu de visualització geomètrica elaborats dintre del 
projecte: 
Manual de 3D-XploreMath 
Manual de Cinderella 
Manual de J-Reality 
Manual de Morenaments 
Manual de Surfer 
 

http://dl.dropbox.com/u/14983805/Imaginary-PRIMARIA-CICLE_INICIAL_MITJA-11102011.pdf
http://dl.dropbox.com/u/14983805/Imaginary-PRIMARIA-CICLE_SUPERIOR-10112011.pdf
http://dl.dropbox.com/u/14983805/Imaginary-PRIMARIA-CICLE_SUPERIOR-10112011.pdf
http://dl.dropbox.com/u/14983805/SIMETRIA-Iniciacio-PRIMARIA-17102011.pdf
http://dl.dropbox.com/u/14983805/OCELL-Iniciacio_a_coordenades-PRIMARIA-11102011.pdf
http://dl.dropbox.com/u/14983805/L_Elmer_juga_amb_el_Morenaments-PRIMARIA-11102011.pdf
http://dl.dropbox.com/u/14983805/Imaginary-BATXILLERAT-10112011.pdf
http://dl.dropbox.com/u/14983805/Imaginary-ESO-1er-10112011.pdf
http://dl.dropbox.com/u/14983805/Imaginary-ESO-2on-3er-4rt-10112011.pdf
http://dl.dropbox.com/u/19629729/ajut%20ICE%20UPC/manuals/Manual_3d-xplormath.pdf
http://dl.dropbox.com/u/19629729/ajut%20ICE%20UPC/manuals/manual_Cinderella.pdf
http://dl.dropbox.com/u/19629729/ajut%20ICE%20UPC/manuals/manual_jreality.pdf
http://dl.dropbox.com/u/19629729/ajut%20ICE%20UPC/manuals/Manual_Morenaments.pdf
http://dl.dropbox.com/u/19629729/ajut%20ICE%20UPC/manuals/Manual_Surfer.pdf
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Altres enllaços d’interès: 
El programa SURFER es pot baixar gratuïtament de la web: 
http://www.imaginary-exhibition.com/surfer?lang=es  
Els altres programes interactius també gratuïts es poden trobar a: 
http://www.imaginary-exhibition.com/interaktiv.php  
Un concurs de figures creades amb el SURFER: 
http://imaginary-exhibition.com/concurso  
 
 

http://www.imaginary-exhibition.com/surfer?lang=es
http://www.imaginary-exhibition.com/interaktiv.php
http://imaginary-exhibition.com/concurso

