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I Premi “Marcadors: Professorat extraordinari en 
l’ensenyament secundari de ciències” de l’ESTCE
Molts i moltes de 
nosaltres hem tin-
gut una professora 
o professor en l’en-
senyament secun-
dari que va marcar 
la nostra visió de 
la seua matèria i, 
al mateix temps, el 
nostre camí en el 
futur. Per tal de re-
conèixer el seu treball, l’ESTCE convocà la primera edició del Pre-
mi Marcadors al Professorat de Ciències extraordinari en Batxille-
rat. Els professores i les professores guardonats en l’edició 2018 
del Premi Marcadors són:
Ignacio Alguacil; Química de l’IES Alfons XIII; La Vall d’Alba
Consuelo García; Química IES Ximén d’Urrea/Cefire; Alcora/Castelló
María Lidón Aguilar; Química de l’IES El Caminàs; Castelló
Josep Forner; Matemàtiques de l’IES Miralcamp; Vila-Real
Enric Moliner; Matemàtiques IES Juan Bautista Porcar; Castelló
José Antonio Badenes; Física de l’IES Vila-Roja; Almassora
Beatriz Blat; Física de l’IES Violant de Casalduch; Benicàssim
Ignasi Picó; Tecnologies Industrials IES Benigasló; La Vall d’Uixó
Joaquín Roca; Dibuix tècnic Centre privat San Cristóbal II; Castelló
Mª Ángeles Rodríguez; Biologia IES Violant Casalduch; Benicàssim

Tres estudiants de l’ESTCE entre els premiats a les 
millors notes de les PAU 2018
Els alumnes Carlos Avila Foix del grau 
en Enginyeria en Tecnologies Industri-
als, Marta Aicart Pauner del grau en 
Matemàtica Computacional i  Melani 
Mistraletti del grau en Enginyeria 
Informàtica han rebut el Premi de la 
Fundació Banc de Sabadell a les 10 mi-
llors notes de les PAU en 2018.

Cinquena edició del Festival OCULUS 
El certamen internacional impulsat pel Grau en Comunicació Au-
diovisual i el Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs, 
ha lliurat els premis 
de la cinquena edició. 
Cal destacar que, per 
primera vegada, s’ha 
atorgat la menció #Ci-
ènciaUJI de divulgació 
científica que ha recai-
gut en la fotografia de 
Sergi Villanueva sobre 

l’ús excessiu d’envasos de plàstic. En la categoria de «Videojocs», 
Mariolo Jamers s’ha alçat amb el primer premi amb «Controller» i 
Alberto Conca amb el segon per «Kolumno».

Més de 1.700 alumnes de secundària han partici-
pat en les jornades científiques «Connecta amb la 
Ciència» 
L’objectiu d’aques-
ta iniciativa és pro-
moure els estudis 
científics i tècnics 
entre l’alumnat de 
4t d’ESO. En aques-
ta edició, el progra-
ma ha arribat a nou 
municipis de les 
províncies de Castelló, València i Terol (Morella, Vinaròs, Vilafran-
ca, Sogorb, Onda, València, Port de Sagunt, Terol i Alcanyís) i hi 
han participat més de 50 instituts. En les diferents sessions s’han 
desenvolupat una vintena de tallers, exposicions i conferències. 
Les Jornades compten amb el suport de l’empresa BP.

El Grau en Enginyeria Elèctrica realitza una exhibi-
ció de vehicles elèctrics 
La Càtedra de Transformació del Model Econòmic de la UJI I i el 
Grau d’Enginyeria Elèctrica organitzen, amb la col·laboració de la 
Fundació f2e per a l’Eficiència Energètica de la Comunitat Valen-
ciana, una jornada sobre instal·lacions de recàrrega de vehicles 
elèctrics.  En relació a esta jornada s’ha celebrat també una exhi-
bició de vehicles elèctrics al campus per tal de fomentar l’ús de la 
mobilitat elèctrica en la societat com a model de transport més 
eficient i sostenible. En 
l’exhibició, que s’ha re-
alitzat a l’aparcament 
posterior de l’ESTCE 
s’han mostrat cotxes, 
motos i bicicletes i s’han 
fet demostracions de 
conducció de vehicles 
elèctrics i de trial-e.

Jornades sobre truficultura 
El Grau en Enginyeria Agro-
alimentaria i del Medi Rural 
de  l’ESTCE ha colaborat 
amb la Diputació de Caste-
lló en les Jornades pràcti-
ques de truficultura “Aspec-
tes a tindre en compte en 
l’elaboració de nius. Pràcti-
ca de la microscopia”



Des de primera hora de la matinada, quan tot just obrim 
les parpelles, ens desdejunem i —amb prou probabili-
tat— examinem l’actualitat a les nostres xarxes socials, 
vivim en un món publicitari: pàgines web emergents, 
anuncis de cosmètics miraculosos a la parada del bus, 
aparadors on cada peça de roba està meticulosament 
disposada per atraure la clientela... La publicitat es con-
verteix en quelcom més que una distracció momentà-
nia. Ara bé, la perfecció amb què les empreses disposen 
els elements en un anunci publicitari per enxampar-nos 
no és casualitat... sovint està fermament calculada i tro-
ba els seus orígens a la natura. Es tracta de l’anomenada 
proporció àuria. És moment, per tant, d’entendre què hi 
ha al darrere d’aquests spams que, inevitablement, ens 
mengem amb els ulls.

La proporció àuria es defineix, en termes generals, com 
la raó entre dos segments a i b que compleixen la condi-
ció matemàtica (a + b) / a = a / b. És a dir, el quocient a / b 
és conegut com el nombre d’or i pren el valor aproximat 
d’1,618. De la mateixa manera, podem parlar de rectan-
gles d’or —els costats dels quals mantenen la proporció 
àuria— o d’espirals d’or —construïdes a partir d’aquests 
últims—. La utilització d’aquestes proporcions ha sigut 
sinònim de cànon de bellesa i perfecció al llarg de la his-
tòria i, a dies d’ara, els espais publicitaris les fan servir 
per captar al màxim la nostra atenció ocular.

El nombre d’or pot ser descrit també mitjançant una de 
les seqüències matemàtiques més famoses: la seqüèn-
cia de Fibonacci, que rep el nom del matemàtic italià del 
segle XIII. Fibonacci arribà a la formulació de la seqüèn-
cia a partir d’hipotètics experiments de reproducció de 
conills i la va definir de manera que cada nombre de la 
sèrie s’obté de la suma dels dos anteriors: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 
8, 13, 21, 34, 55, 89... Com a sorpresa, si dividim un dels 
nombres grans per l’anterior —per exemple, 89/55— ob-
tenim com a resultat el nombre d’or (1,618) i les aproxi-
macions són millors a mesura que la seqüència tendeix 
cap a l’infinit. Sens dubte, una perfecció matemàtica.

Però la seqüència va molt més enllà... no és tan sols un re-
cull de nombres que segueixen un ordre definit. Es tracta 
d’un patró numèric que, tot i vora un mil·lenni després de 
la seua matematització, encara és objecte d’estudi i té im-
portants repercussions en la societat vigent. La seqüèn-
cia Fibonacci està lligada amb infinitat de camps d’estudi: 
amb la natura, l’art, l’arquitectura, l’economia, la música... 
i, indubtablement, amb la ciència!

A la natura, en són exemples clars la closca d’alguns 
mol·luscos, que segueix l’espiral de Fibonacci, i les flors, 
que solen tenir un nombre de pètals que coincideix 
amb algun de la seqüència, Figura 1.

Figura 1. Elements de la natura que responen

a la seqüència de Fibonacci

En l’àmbit de l’economia, algunes recerques com la duta 
a terme per Etminaniesfahani, Ghanbarzadeh i Marashi 
han demostrat recentment l’èxit d’emprar algoritmes 
basats en la seqüència de Fibonacci per tal d’analitzar 
l’evolució dels mercats financers, així com per a resoldre 
problemes d’optimització i obtenir funcions que para-
metritzen el comportament de la borsa: l’engranatge 
econòmic a nivell mundial.

Una de les altres aplicacions la trobem a l’àrea geoes-
pacial. Tan sols fa uns mesos, el professor cartogràfic 
Sergio Baselga publicà un estudi en el qual mitjançant 
l’ús de funcions basades —un altre cop— en la seqüèn-
cia Fibonacci aconseguia millorar alguns problemes 
d’inhomogeneïtat que existeixen a l’hora de modelar 
els terrenys. Les distorsions dels mapes que sorgien al 
tenir en compte la latitud, la altitud i el meridià corres-
ponents es minimitzaven en contraposició a anteriors 
models proposats.

Però l’anomenada seqüència de la perfecció també 
arriba a endinsar-se, fins i tot, en nivells cel·lulars. La in-
formació genètica es troba continguda a l’ADN i, per tal 
que aquest es replique en els sistemes biològics, és ne-
cessària la participació d’enzims —unes molècules pro-
teiques que catalitzen reaccions químiques i processos 
a l’organisme—. L’any 2015 la revista científica Nature 
Nanotechnology publicà un article d’investigació on es 
desenvolupava un sistema controlat d’autoreplicació de 
l’ADN en forma d’anell. Aquest sistema no requeria les 
proteïnes biològiques per tal de dur a terme el procés, 
el qual seguia, d’una banda, un creixement exponencial 
i, d’una altra, un creixement d’acord amb la seqüència 
de Fibonacci...

Ara bé, el major esdeveniment científic que portà a Fi-

 Número 26 • març de 2019 

Perfecció Fibonacci: La seqüència científica
Pablo Serna Gallén

Premi literari en valencià de divulgació cientificotecnològica ESTCE 2018



bonacci i la proporció àuria a la plenitud tingué lloc el 
2011, quan la Reial Acadèmia de Suècia de les Ciències 
atorgà el Premi Nobel de Química a Dan Shechtman pel 
descobriment dels quasicristalls: el mosaic atòmic per-
fecte. Anys enrere, una matinada de 1982, el professor 
Shechtman registrà una imatge al microscopi electrònic 
que trencava les lleis cristal·logràfiques d’aquell mo-
ment. Per als científics, era obvi pensar en cristalls on els 
àtoms estaven disposats atenent a uns 5 pètals 8 pètals 
espiral d’or patrons de simetria que es repetien periò-
dicament. No obstant això, l’observació de Shechtman 
posava en entredit eixa concepció, ja que els àtoms que 
observava al cristall estaven disposats seguint un patró 
que no podia repetir-se. Els seus cristalls —anomenats 
posteriorment quasicristalls— semblaven mosaics ape-
riòdics, els quals havien sigut utilitzats antigament pels 
àrabs i estudiats en la dècada del 1970 pel matemàtic 
Roger Penrose, Figura 2.

Figura 2. Mosaic aperiòdic

Shechtman es trobà amb una ferma contraposició i ha-
gué d’abandonar el seu grup de recerca. De fet, el famós 
Linus Pauling (guanyador de dos premis Nobel) s’oposà 
a acceptar la teoria dels cristalls aperiòdics. Finalment, 
després de dos anys de controvèrsia, la comunitat cien-
tífica considerà vàlid el descobriment i la Unió Interna-
cional de Cristal·lografia hagué de canviar la definició 
prèvia de cristall per una de nova més general que con-

templara l’existència dels quasicristalls i de possibles 
futurs nous descobriments. I, com no, analitzant un 
altre cop la relació entre diverses distàncies atòmiques 
dels quasicristalls, s’obtingueren valors que coincidien 
amb el nombre d’or (1,618). La seqüència Fibonacci co-
mençava a fer-se lloc entre la ciència i es convertia en la 
seqüència científica.

No obstant això, d’ençà el seu descobriment, s’han 
publicat més d’onze mil articles d’investigació de qua-
sicristalls i, actualment, són nombrosos els camps de 
recerca que giren entorn aquests nous tipus de ma-
terials. Degut a la seua estructura atòmica tan única, 
presenten una conducció tèrmica molt baixa que els fa 
idonis per a ser emprats com a materials termoelèctrics. 
Aquests són capaços de convertir la calor en electricitat 
i, per tant, s’estudien les seues aplicacions en cotxes o 
camions per tal de minimitzar la pèrdua energètica (un 
aspecte rellevant actualment degut al continu creixe-
ment de la contaminació). A més a més, també s’estan 
desenvolupant LED’s i aïllants tèrmics en motors basats 
en quasicristalls.

D’aquesta manera, ara, quan trepitgem el carrer i mirem 
les tanques publicitàries, o ens capfiquem en els anun-
cis de les xarxes socials, podrem apreciar que —molt 
probablement— eixes distraccions momentànies ama-
guen una seqüència científica: posen de relleu la per-
fecció Fibonacci. Una seqüència que va molt més enllà 
dels nombres... i gira, com una espiral d’or, al voltant de 
la societat.
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Tecnologies de la Informació i les Comunicacions:

1. Grau en Enginyeria Informàtica

2. Grau en Matemàtica Computacional

3. Grau en Disseny i Desenvolupament deVideojocs

Els dos primers graus comparteixen un gran nombre d’assignatures la qual 

cosa facilita la transició entre graus i l’obtenció del doble grau.

Matemàtica Computacional i Disseny i Desenvolupament deVideojocs son 

graus de caràcter innovador i pioners a l’estat. Matemàtica Computacional 

només oferta 30 places d’entrada.

Enginyeries Industrials:

4. Grau en Enginyeria Elèctrica

5. Grau en Enginyeria Mecànica

6. Grau en Enginyeria Química

7. Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Comparteixen un gran nombre d’assignatures la qual cosa facilita la 

transició entre graus i

l’obtenció de dobles graus.

Possibilitat de doble diploma amb ‘Grandes Écoles’ de França (EURUJI).

8. Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural Grau amb molts perfils professionals relacionats amb el nostre entorn.

9. Grau en Arquitectura Tècnica
Presenta una metodologia docent per projectes molt innovadora.

Possibilitat de doble títol amb VIA University College, Dinamarca.

10. Grau en Enginyeria de Disseny Industrial  

i Desenvolupament de Productes

Ofereix una formació innovadora, orientada a l’exercici professional, pionera 

en els seus inicis

i fortament consolidada en l’actualitat.

11. Grau en Química
Únic grau de la branca de Ciències. Avalat amb el segell d’una ampla 

tradició històrica i de qualitat.
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