
maSTEMàtiques

XVII Jornada de Matemàtiques APaMMs


TecnoCampus Mataró 7 de març de 2020

Manel Sol
msol@xtec.cat



Les matemàtiques a les 
activitats STEM

Manel Sol
msol@xtec.cat



Les Matemàtiques a les Activitats STEM Manel Sol  TecnoCampus 7 de març de 2020

Per què STEM?
Què entenem per STEM?
STEM vs Modelització matemàtica
Alguns exemples
Com portar-ho a l’aula

Guió
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Antecedents històrics
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Independentment de si seran 
professionals STEM o no, es 
necessiten  ciutadans amb una 
mínima competència en l’àmbit 
científic tecnològic. 

Cal preparar més i millors 
professionals des d’una perspectiva
d’equitat de gènere i de nivell 
socio-econòmic

Digna Couso
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Què s’entén per alfabetització STEM?

Cal una definició per:

• prendre decisions

• diferenciar entre propostes

• caracteritzar bé el que volem aconseguir
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Estar alfabetitzat en STEM és:

ser capaç d’identificar i aplicar, tant els coneixements clau com les 
formes de fer, pensar, parlar i sentir de la ciència, l’enginyeria i la 
matemàtica, 

de forma més o menys integrada, 

per tal de comprendre, decidir i/o actuar davant de problemes 
complexos i 

per construir solucions creatives i innovadores, 

tot aprofitant les sinergies personals i les tecnologies disponibles i 

de forma crítica, reflexiva i amb valors.

Què s’entén per alfabetització STEM?

Professora: Digna Couso
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L’alfabetització STEM

Identificar i aplicar 
coneixements clau:
conceptuals, 
procedimentals, epistèmics
(formes de fer, pensar, 
parlar, sentir i valors) 

problemes 
complexos

Aprofitant: 
-sinergies  
personals 
-tecnologies  
disponibles

de forma crítica, 
reflexiva i 
amb valorsciències

enginyeria
tecnologia
matemàtiques
més o menys integrades

comprendre
decidir
actuar

construir solucions:
creatives
innovadores

és per com

de les davant
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L’alfabetització STEM

Identificar i aplicar 
coneixements clau:
conceptuals, 
procedimentals, epistèmics
(formes de fer, pensar, 
parlar, sentir i valors) 

problemes 
complexos

Aprofitant:
-sinergies 
personals
-tecnologies 
disponibles

comprendre
decidir
actuar

és per com

de les davant

construir solucions:
creatives
innovadores

de forma crítica, 
reflexiva i 
amb valorsciències

enginyeria
tecnologia
matemàtiques
més o menys integrades
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1.- No hi ha consens sobre quines disciplines integren 
l’àmbit STEM

2.- Els continguts conceptuals amb més potencialitat 
d’aplicació

Identificar i aplicar 
coneixements clau:
conceptuals, 
procedimentals, epistèmics
(formes de fer, pensar, 
parlar, sentir i valors) 
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1.- No hi ha consens sobre quines disciplines integren 
l’àmbit STEM

2.- Els continguts conceptuals amb més potencialitat 
d’aplicació

3.- Continguts més enllà dels conceptuals i 
procedimentals. 

Coneixement epistèmic com element diferenciador

Identificar i aplicar 
coneixements clau:
conceptuals, 
procedimentals, epistèmics
(formes de fer, pensar, 
parlar, sentir i valors) 



Les Matemàtiques a les Activitats STEM Manel Sol  TecnoCampus 7 de març de 2020

Estar alfabetitzat en STEM no hauria d’entendre’s tant com 
ser capaç de participar en les pràctiques de les ciències, 
l’enginyeria i la matemàtica a la vegada, sinò com saber 
navegar entre elles amb comoditat, sent capaç de 
participar-hi amb sentit i de decidir quina s’ha de prioritzar 
en cada moment per resoldre un problema real. 

ciències
enginyeria
tecnologia
matemàtiques
més o menys integrades
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construir solucions:
creatives
innovadores

Altres competencies transversals són necessàries per 
complementar l’afabetització STEM. 

Les 4Cs :

Pensament crític i Resolució de Problemes (Critical thinking)

Comunicació (Communication)

Treball en equip (Collaboration)

Creativitat (Creativity)
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de forma crítica, 
reflexiva i 
amb valors

 La manera de fer STEM implica uns valors:

l’equitat i sostenibilitat haurien de ser irrenunciables 

Professora: Digna Couso
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Asegura que la evolución que necesita la economía en la 
transición ecológica exigirá millones de puestos de trabajo.

Autor de Capitalismo progresista

Uno de los temas principales de mi libro es la fuente de la 
riqueza de las naciones que se basa en la creatividad de las 
personas.

Joseph E Stiglitz

Entrevista a eldiario.es diumenge 22 de febrer de 2020

http://eldiario.es
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Reflexions finals

Com queden els continguts de sempre?

Les asignatures desapareixen?

Aprenen més?

Quins criteris de qualitat s’han de fer servir a les activitats STEM?

Els projectes interdisciplinars, qui i com els dissenyen?  
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Món real Món  
matemàtic

Modelització matemàtica 

Món matemàticMón real
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Món matemàticMón real

4

Problema del  
món real

Solució real

Problema  
matemàtic

Solució 
matemàtica

1

2

3

matematitzar

Resolució de  
problemes 

Interpretar

Validar

Cicle de modelització (PISA 2003)



Les Matemàtiques a les Activitats STEM Manel Sol  TecnoCampus 7 de març de 2020

Problema del  
món real

Solució real

Problema  
matemàtic

Solució  
matemàtica

Món real

1

2

3

4

matematizar

Resolució de  
problemes 

Interpretar

Validar

1.- Matematizar

1.- Es parteix d’una situació real significativa  
susceptible de plantejar una qüestió matemàtica.  
Cal formular una pregunta si no ve donada.  
2.- Comprendre i representar el problema 
3.- Distingir la informació rellevant de la que no ho és 
4.- Reconèixer les variables que intervenen,  
5.- Distigeixen entre incògnites, variables i paràmetres 
5.- Construir les relacions entre les variables, fer  
hipòtesis 
6.- Fer suposicions de dades desconegudes que  
necessitem per a poder resoldre el problema 
7.- Generalitzar

1.- Matematizar

Món matemàtic

Cicle de modelització (PISA 2003)
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Problema del  
món real

Solució real

Problema  
matemàtic

Solució  
matemàtica

Món real

1

2

3

4

matematizar

Resolució de  
problemes 

Interpretar

Validar

2.- Resolució de problemes

1.-Comprendre i representar el problema 
2.- Buscar patrons, regularitats 
3.- Expressar les relacions en llenguatge matemàtic,  
taules, gràfics 
4.- Plantejar funcions i equacions 
5.- Deduccions i raonaments fent ús de coneixement  
matemàtic 
6.- Emprar estratègies de res olució de problemes 
7.- Processos de càlcul

Món matemàtic

Cicle de modelització (PISA 2003)
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Problema del  
món real

Solució real

Problema  
matemàtic

Solució  
matemàtica

Món matemàticMón real

1

2

3

4 Resolució de  
problemes 

Interpretar

Validar

3.- Interpretar
1.- Interpretar les solucions en el món real i fer donar  
resposta a la pregunta inicial, donar recomanacions 
 2.- Explicar el resultat, el seu abast i les seves  
limitacions 
3.- Es pot generalitzar la solució? 
4.- Plantejar-se que pasaria si…… 
5.- Què es pot predir?

Cicle de modelització (PISA 2003)

matematitzar
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Problema del  
món real

Solució real

Problema  
matemàtic

Solució  
matemàtica

Cicle de modelització (PISA 2003)

Món real

1

2

3

4

matematizar

Resolució de  
problemes 

Interpretar

Validar

4.- Validar

1.-Reflexionar sobre la solució obtinguda  
2.- Decidir si els resultats són vàlids en el context real 
o cal revisar el model construït tenint en compte més  
factors, refinant i ajustant els que ja s’han tingut en  
compte 
3.- Plantejar -se què passaria si….

Món matemàtic
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L’alfabetització STEM

comprendre
decidir
actuar

Aprofitant:
-sinergies 
personals
-tecnologies 
disponibles

problemes 
complexos

és
per com

de les 

davant

construir 
solucions:
creatives

de forma crítica, 
reflexiva i 
amb valors

Identificar i aplicar 
coneixements clau:
conceptuals, 
procedimentals, epistèmics
(formes de fer, pensar, 
parlar, sentir i valors) 

ciències 
enginyeria
tecnologia 
matemàtiques 
més o menys integrades

Per això, fins a cert punt, el 
procés de modelització 
matemàtic està implicat a totes 
les aplicacions relacionades amb 
activitats STEM. 

Matematitzar

Resolució de  
problemes 

Interpretar

Problema 
del  

món real

Solució 
real

Problema  
matemàtic

Solució 
matemàtica

1

2

3

Validar 4
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Exemples
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Etapa infantil
Escola Balandrau (Girona)
Treball realitzat per Fàtima Dalmau
i dirigit per Àngel Alsina (UdG)

Quins vehicles passen per la rotonda?

-Els que passen més són els cotxes. Sí, sí ja ho pensàvem, això.
-Els que passen menys són les motos.
-No, els tractors.
-No, perquè si no passa cap tractor en passen zero, llavors 
els tractors no compten.
-Passen més furgonetes que camions, però quasi igual.  
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Continguts matemàtics:
-Nombres i operacions: els nombres fins al 14; 
comparació de quantitats.
-Estadística i probabilitat: organització de dades en 
una taula.

Processos matemàtics:
Resolució de problemes: expressió oral i escrita dels 
resultats a la recollida de dades corresponents.
-Raonament i prova: argumentació del valor 0.
Comunicació: ús de llenguatge matemàtic adequat (el nom dels 
nombres etc…)
Connexions: entre les matemàtiques i l’entorn.
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Hipertèrmia

Més de 400 nens han mort dins  
d’un cotxe per hipertèrmia als  
Estats Units des de 2005. Les  
edats estaven compreses entre  
5 dies i 14 anys. 

Més de la meitat tenien menys  
de 24 mesos. 
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La pèrdua de fluid en un cos és 
proporcional a la superfície del 
cos i del seu volum. Un valor 
crític és la relació entre la 
superfície /volum
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L’objectiu és fer una recepta per a 
6 o 9 crep a partir de la recepta 
per 4 o 6.  Estaria bé que es 
poguessin tastar i comparar les 
creps  fetes amb cada una de les 
receptes

La recepta de crep americana
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La recepta :

1 ou
1 tassa de farina 
1 cullaredeta de llevat en pols
200ml llet
mescla aquests ingredients fins que quedi una massa fina sense 
grumolls.
escalfa la paella fins que una gota d’aigua balli a la paella
unta  la paella amb una mica d’oli o mantega fossa
tira-hi  un cullerot de la massa
cou la crep a banda i banda fins que estigui una mica daurada pels 
dos costats
Treu la crep i posa-la a un plat cobert per un  paper de forn una mica 
calent
Ves posant les altres creps a mesura que vagin estant daurades
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Quin és el punt òptim per veure una  
pel·lícula a la sala d’actes?
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MODELIZACIÓN DE LA FRENADA DE UN COCHE
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Proceso modelización                               tareas                                  gestión                                   evaluación 
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Com varia el model si desplacem els eixos de coordenades 10 cm cap a 
l’esquerra quan es recullen les dades amb el programa Tracker? 
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Treball de recerca dirigit pel professor: Jaume Serra
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Coet d'aigua i aire

Treball de recerca dirigit pel professor: Jaume Serra
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