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Prerequisits
no

Objectius
INVESTIGACIÓ EN ÀMBITS ESPECÍFICS DE LA DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES

Competències
Analitzar dades d'acord amb la seva natura i elaborar resultats d'acords amb els propòsits de la
recerca.
Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat per resoldre problemes en entorns nous o poc
coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb làrea d'estudi pròpia.
Comunicar els resultats de la recerca, el coneixement adquirit i les implicacions per a la pràctica, i
adequar-ne el registre al públic i als protocols formals.
Comunicar les pròpies conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la cerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i la
difusió i la comunicació de resultats.
Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
incompleta o limitada que inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a
l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
Planificar recerques d'acord amb problemes relacionats amb la pràctica, tenint en compte els avenços
teòrics en el camp de coneixement.
Recollir dades per a la recerca en coherència amb l'opció metodològica triada.
Reconèixer i relacionar els aspectes teòrics, empírics i socials del domini específic de recerca.
Tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per ser originals a lhora de desenvolupar i/o
aplicar idees, sovint en un context de recerca.
Tenir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que ha de ser
principalment autodirigida o autònoma.
Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge
1. Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat per resoldre problemes en entorns nous o poc
coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb làrea d'estudi pròpia.
2. Buscar i analitzar referents teòrics.
3. Comunicar les pròpies conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics
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3. Comunicar les pròpies conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
4. Conèixer els aspectes rellevants dels contextos d'investigació de la didàctica de les matemàtiques i
analitzar-los com a objectes d'investigació.
5. Conèixer els referents en la investigació vinculada als dominis de contingut de les matemàtiques.
6. Determinar eines d'anàlisi adequades a la naturalesa de les dades.
7. Determinar la informació i / o els subjectes implicats en l'estudi.
8. Dissenyar estratègies de recollida d'informació.
9. Elaborar conclusions tenint com a referència els objectius i qüestions de la recerca i els referents
teòrics.
10. Identificar problemàtiques relacionades amb àmbits específics de la didàctica de les matemàtiques i
avaluar quines aproximacions metodològiques permeten donar-los resposta.
11. Identificar problemes relacionats amb àmbits específics de la didàctica de les matemàtiques.
12. Identificar referents teòrics i avaluar-ne ladequació per interpretar problemàtiques pròpies de la
didàctica de les matemàtiques.
13. Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la recerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i
la difusió i comunicació de resultats.
14. Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
incompleta o limitada que inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a
l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
15. Reconèixer el desenvolupament professional per a l'ensenyament de les matemàtiques en la
planificació d'investigacions en aquest àmbit.
16. Redactar documents de síntesi per a ser presentats a diferents audiències.
17. Relacionar resultats en base a la seva procedència (fonts i / o instruments).
18. Tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per ser originals a lhora de desenvolupar i/o
aplicar idees, sovint en un context de recerca.
19. Tenir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que ha de ser
principalment autodirigida o autònoma.
20. Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.

Continguts
DIA

15
Desembre

Nª
SESSIÓ

1

TEMA

1. Anàlisis dels
processos d'
aprenentatge en
geometria.

PROFESSOR/A

Josep M.

ACTIVITATS
SESSIÓ

Presentació
Anàlisis de casos
Discussió
Cloenda

12 Gener

2

2. Teories sobre la
instrumentació,
instrumentalització

Josep M.

Presentació
Anàlisis de casos
Discussió
Cloenda

19 Gener

3

Laura M.

Presentació
Anàlisis de casos

2

Discussió
3. Orquestració i
estils docents:
semblança i funcions
de proporcionalitat

26 Gener

4

4. Recerca i aspectes
curriculars sobre la
mesura

Cloenda

Lluis A.

Presentació
Anàlisis de casos
Discussió
Cloenda

9 Febrer

5

5. Investigació sobre
modelització i
estimació en
matemàtiques

Lluis A.

Presentació
Anàlisis de casos
Discussió
Cloenda

16 Febrer

6

6. El raonament
algèbric

Edelmira

Presentació
Anàlisis de casos
Discussió
Cloenda

23 Febrer

2 Març

9 Març

7

8

9

7. La recerca en
formació del
professorat de
matemàtiques I.
Coneixement
professional del
professor. Un
exemple des del
Pensament
matemàtica avançat.

Edelmira

8. La recerca en
formació del
professorat de
matemàtiques II.
Pràctica i
desenvolupament
professional. Un
exemple des del
Pensament numèric

Edelmira

Presentació
Anàlisis de casos
Discussió
Cloenda

Presentació
Anàlisis de casos
Discussió
Cloenda

Josep M.

Presentació

3

Anàlisis de casos

9. Avaluació del
mòdul: Anàlisi de
perspectives i fonts
documentals

Discussió
Avaluació

Metodologia
DIA

15
Desembre

Nª
SESSIÓ

1

TEMA

1. Anàlisis dels
processos d'
aprenentatge en
geometria.

PROFESSOR/A

Josep M.

ACTIVITATS
SESSIÓ

Presentació
Anàlisis de casos
Discussió
Cloenda

12 Gener

2

2. Teories sobre la
instrumentació,
instrumentalització

Josep M.

Presentació
Anàlisis de casos
Discussió
Cloenda

19 Gener

3

3. Orquestració i
estils docents:
semblança i funcions
de proporcionalitat

Laura M.

Presentació
Anàlisis de casos
Discussió
Cloenda

26 Gener

4

4. Recerca i aspectes
curriculars sobre la
mesura

Lluis A.

Presentació
Anàlisis de casos
Discussió
Cloenda

9 Febrer

5

5. Investigació sobre
modelització i
estimació en
matemàtiques

Lluis A.

Presentació
Anàlisis de casos
Discussió
Cloenda

16 Febrer

6

Edelmira

Presentació

4

Anàlisis de casos
6. El raonament
algèbric

Discussió
Cloenda

23 Febrer

2 Març

9 Març

7

8

9

7. La recerca en
formació del
professorat de
matemàtiques I.
Coneixement
professional del
professor. Un
exemple des del
Pensament
matemàtica avançat.

Edelmira

8. La recerca en
formació del
professorat de
matemàtiques II.
Pràctica i
desenvolupament
professional. Un
exemple des del
Pensament numèric

Edelmira

9. Avaluació del
mòdul: Anàlisi de
perspectives i fonts
documentals

Josep M.

Presentació
Anàlisis de casos
Discussió
Cloenda

Presentació
Anàlisis de casos
Discussió
Cloenda

Presentació
Anàlisis de casos
Discussió
Avaluació

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

80

3,2

70

2,8

Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
Classes Teòriques
Tipus: Supervisades
Anàlisi de casos

Avaluació

Treballs

% total nota

Data lliurament

Data devolució

5

Asistencia y participación en las
sesiones

20%

9 març

9març

Actividades prácticas durante el
desarrollo del módulo

30%

9març

9 març

Trabajo individual final de
modulo

50%

9 març

16març

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Asistencia y participación en las sesiones 20% Actividades prácticas
durante el desarrollo del módulo 30% Trabajo individual final de modulo
50%

20%

0

0

Resultats
d'aprenentatge
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20
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