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Resum del taller 
En el document de discussió per a l’ICMI Study The Future of The Teaching and 
Learning of Algebra s’inclogueren algunes preguntes referides a l’ús de dades reals en 
l’ensenyament de l’àlgebra. Les calculadores CP400 permeten que siga possible que 
les dades reals s’obtinguen en experiments realitzats a l’aula i presentats en tres 
sistemes de signes –taules, gràfiques cartesianes i expressions algebraiques– 
mitjançant un procés de modelització. En aquest ocasió proposem realitzar un activitat 
d’intercanvi de calor en la qual es pretén ensenyar les competències algebraiques que 
estan lligades al procés de modelització; en particular, les relacionades amb la 
manipulació de les expressions algebraiques per a reduir-les a formes canòniques, 
que expressen propietats del fenomen que es modelitza.  
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INTRODUCCIÓ 
 
El que presentem en aquest taller forma part d’un estudi que estem desenvolupant des 
de fa ja uns anys sobre l’ensenyament i l’aprenentatge del procés de modelització, i 
l’aprenentatge dels conceptes de famílies de funcions i de paràmetre, del qual hem 
anat donat compte en diverses publicacions ( Monzó y Puig, 2007, 2008, 2010, 2011, 
2012a, 2012b, Puig y Monzó, 2013, Monzó, Navarro y Puig, 2013, 2016, Navarro, 
Monzó y Puig, 2015a, 2015b) 
 
La nostra idea central és que el model d’ensenyança produeix una comprensió rica 
dels conceptes de família de funcions i desenvolupa la competència en la 
transformació d’expressions algebraiques al donar-li sentit a aquestes transformacions, 
gràcies a que té les següents característiques generals:   
 

1. S’utilitza un entorn que disposa de càlcul simbòlic, recollida de dades experimentals 
mitjançant sensors, representació en taules y gràfiques cartesianes i tractament 
estadístic de dades. 

2. Es planteja l’estudi de la forma canònica   de famílies de 
funcions prestant especial atenció al significat dels paràmetres i la interrelació entre els 
seus canvis, els de la gràfica corresponent i els del fenomen que modelitzar. 

3. Es plantegen situacions problemàtiques en les quals es realitzen experiments per a 
obtenir dades reals de fenòmens que es modelitzen amb aquestes famílies de 
funcions.   

Però a més, com el procés de modelització és un procés de resolució de problemes, 
cal incorporar al model d’ensenyança la necessitat d’una bona gestió del procés, i 
incloure en l’ensenyança els procediments específics que permeten realitzar-la. La 
nostra idea és que l’anàlisi qualitatiu del fenomen d’una banda i, d’altra, de les 
característiques de les famílies de funcions i el significat dels paràmetres, és un 
element crucial en la gestió del procés de modelització per part dels alumnes. Aquests 
anàlisis qualitatius estan així explícitament incorporats a l’ensenyança. 

En les publicacions anteriorment citades descrivim amb cert grau de detall els 
fonaments teòrics del model d’ensenyança, i els materials i alguns resultats parcials 
d’un experiment d’ensenyança en què l’entorn utilitzat ha sigut les calculadores 
gràfiques Classpad 300, Classpad 330 o Classpad 400. 

L’EXPERIMENT 

La situació que hem triat per a modelitzar es l’intercanvi de calor. Hem dividit 
l’experiment en dues parts, en la primera el que volem estudiar és el que transcorre 
des què retirem un cos d’una font de calor fins que aquest assoleix la temperatura 
ambient, examinant la relació entre la temperatura del cos i el temps transcorregut. 
Analitzarem la funció que descriu el refredament d’un cos a partir d’una temperatura 
aproximada de 60°C. Prendrem dades durant cinc minuts, a intervals de 0,3 segons, 
des del moment en què separarem el sensor de la font de calor. 

En la segona part, refredarem un cos i analitzarem la funció que descriu el seu 
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calfament a partir d’una temperatura aproximada de -10°C. Per acabar, ajustarem les 
dades mitjançant dues funcions, les compararem i analitzarem les seues diferències.  

Objectius 

 Fer servir la calculadora per construir models de situacions a partir de dades 
reals recollides mitjançant sensors. 

 Interpretar els resultats del model i analitzar críticament les possibles 
aplicacions i modificacions del model. 

 Estudiar els processos de pensament relacionats amb la construcció de models 
i la resolució de problemes de matemàtiques: validació, implementació, 
generació de resultats, anàlisi crític dels resultats, generalització. 

Continguts 

 Obtenció de dades reals amb l’ús de sensors de temperatura. 

 Construcció i anàlisi de models sobre les dades recollides mitjançant els 
sensors. 

 Estudi dels processos en la resolució de problemes de modelització. 

Metodologia 

La participació activa del professorat en l’activitat és la via de consecució dels 
objectius. Els assistents treballaran per grup en la resolució de l’activitat de 
modelització proposada. Hi haurà una discussió general sobre el procés de resolució 
de l’activitat i es reflexionarà sobre la seu implementació a les classes d’ESO i 
batxillerat. 

Materials 

Els materials escrits per a seguir el taller el taller són massa extensos per incloure’ls, 
ara bé si els voleu consultar els trobareu a l’annex.  

MODEL D’ENSENYAMENT- ENSENYANÇA 

El model d’ensenyament es basa en les competències necessàries en un procés de 
modelització. Aquetes competències, que detallem a continuació, estan descrites en 
Monzó i Puig (2012a):  

1. Propietats qualitatives dels tipus de funcions disponibles. 

2. Anàlisi qualitatiu del fenomen que va a observar-se,  respecte al mateix tipus de 
propietats. 

3. Formes canòniques dels tipus de funcions. 

4. Significat dels paràmetres de les formes canòniques.  

5. Efecte dels canvis en els paràmetres en les propietats. 

6. Transformacions algebraiques per portar una expressió algebraica a una forma 
canònica.  

7. Anàlisi  qualitatiu de les limitacions del model. 

Els punts 1 i 2 mostren la importància del coneixement qualitatiu tant del fenomen com 
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de diversos tipus de funcions, ja que en el procés de modelització aquests 
coneixements juguen un paper molt important en la presa de decisions sobre quin (o 
quins) tipus de funció va a ser el que es va a utilitzar com a model per a predir altres 
valors del fenomen que no s’han obtingut experimentalment.  

L’elecció de les preguntes abans de realitzar l’experiment que anem a realitzar respon 
als elements descrits en Monzó i Puig (2012a) que, de manera esquemàtica, podem 
dir que estan presents en qualsevol procés de modelització:  

1. Un fenomen que es descriu mitjançant algunes mesures d’algunes magnituds.  

2. Una regressió entre les mesures. 

3. Un tipus de funció que s’ajusta mitjançant aquesta regressió. 

4. Una decisió sobre el tipus de funció que es va a ajustar d’entre un catàleg de 
funcions disponibles, basat en: 

4.1. Un coneixement de propietats qualitatives del fenomen.  

4.2. Un coneixement de propietats qualitatives dels tipus de funcions 
disponibles. 

5. La determinació de la funció concreta d’aquest tipus, que descriu les dades 
obtingudes  del  fenomen concret observat. 

6. L’expressió de la funció en una forma canònica, elegida de manera que els 
paràmetres expressen propietats del fenomen que interessa destacar. 

 
CONCLUSIONS 
 
En aquest taller presentem el disseny i els materials d’una seqüència d’ensenyança en 
què la pretensió és que els alumnes puguen elaborar els conceptes de famílies de 
funcions i paràmetres en el context de la resolució de problemes de modelització i a 
través d’aquest procés, que també és objecte d’estudi. Algunes de les conclusions que 
hem obtingut dels resultats parcials de l’estudi amb els alumnes són: 
 
1. L’anàlisi qualitatiu del fenomen estudiat, així com el coneixement de les propietats 
qualitatives de les famílies de funcions, són elements decisius en el procés de 
modelització, ja que, com hem pogut observar, els estudiants es basen en aquests per 
a prendre decisions i justificar respostes. 
 
2.  L’anàlisi qualitatiu permet controlar el procés, orientant quin model funcional sembla 
més adequat i quin no sembla adequat per a modelitzar el fenomen, però no és 
suficient per a obtenir la funció que modelitza el fenomen. 
 
3. El professor és també un recurs en el procés de modelització, doncs, davant e la 
carència d’algun dels coneixements exigits, de les característiques del fenomen, de la 
família de funcions idònia o de l’ús de la calculadora, es recorre a ell per a eixir del 
bloqueig. 
 
4. L’ús de la calculadora no anul·la el professor, sinó que el situa d’altra manera en el 
paper central d’organitzador del treball de l’alumne. 
 



 

    

Taller
Famílies de funcions. 

Un exemple amb dades reals

 

Construir matemàtiques Compartir per aprendre Pàgina 5 de 6 

5. L’ús de dades reals i la necessitat de tenir l’expressió de la funció que les modelitza 
en una determinada forma canònica (la que té la calculadora) suposa un context 
favorable per a la manipulació algebraica. 
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