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Objectiu/ 
descripció 

 Es realitzaran tres pràctiques amb l’objectiu de mostrar a l’estudiantat la importància 
que té la interacció entre les matemàtiques i la informàtica per a solucionar problemes 
que trobem en la vida quotidiana.  
 
En la primera pràctica es mostrarà amb exemples com s’apliquen matemàtiques molt 
senzilles, en particular mesures estadístiques i càlcul de probabilitats, en ferramentes 
informàtiques molts conegudes i que segur que gasten a sovint com ara el Photoshop o 
el videojoc FIFA 2013. 
 
En la segona es vorà com la interacció de les matemàtiques amb la informàtica 
soluciona molts problemes de la vida quotidiana com ara regular el trànsit, portar 
menjar, aigua, gas i electricitat a les nostres llars, augmentar la velocitat en Internet, 
xarxes socials (facebook, twiter) etc. Tots estos problemes es poden solucionar 
utilitzant una ferramenta matemàtica molt potent: els grafs.  
 
Per últim els estudiants faran una pràctica molt entretinguda d’una branca de la 
informàtica on les matemàtica tenen molt que dir: la robòtica. 
 

50 estudiants per dia.  
Els estudiants es repartiran en dos grups de 25 que canviarà en l’ordre de  la realització 
dels blocs abans i desprès del descans 

Continguts  
Pràctica 1.- El “photomatemàtic” i el “FIFA matemàt ic 2013” 

Esta pràctica es portarà a terme a un aula d’informàtica de la UJI amb un software 
informàtic de lliure accés anomenat R. Serà una pràctica guiada pels professors on 
l’estudiant: 

- Farà de “Photomatemàtic”: crear una imatge digital amb el dibuix que vullga i amb eixa 
mateixa o qualsevol altra imatge, fer simples operacions matemàtiques com una suma, 
una diferencia, una mitjana, etc. Per tal de filtrar-la, retallar-la, augmentar el contrast, 



 

etc. 

- Comprovarà amb la experimentació com fent operacions matemàtiques, els videojocs 
consegueixen simular, per exemple, si Casillas pararà o no un penalti, quina direcció 
entre 6 completament al atzar agafarà el baló, etc.  

Pràctica 2.- Taller de grafs: rutes, mapes i xàrxes  socials.  
 
Esta pràctica també es portarà a terme a un aula d’informàtica de la UJI amb un 
software informàtic anomenat Mathematica.  
 
Es tracta de mostrar com portar problemes reals, com ara augmentar la velocitat 
d’Internet o regular el trànsit, a termes matemàtics i com resoldre’ls amb l’ús d’aquest 
software informàtic. En particular parlarem de grafs. 
 
Pràctica 3.-Robòtica  
 
Esta pràctica es portarà a terme en un laboratori d’informàtica amb robots mòbils. En ell 
s’aprendrà a programar en un llenguatge visual un robot mòbil. 
 
El robot ja s’entregarà muntat, els estudiants analitzaran els components, realitzaran 
proves i experiments senzills, i programaran unes tasques completes de moviments 
(ballar, seguir una línia, lluitar a sumo, …) seguint un guió d’instruccions proporcionat 
pels professors. 

Horari * 9:00 a 9:15 Benvinguda, després ens distribuírem en dos grups A i B i ens dirigírem a 
les corresponents aules (acompanyats del professorat de les pràctiques).  
 
Grup A 

- 9:15 a 10:30 pràctica 1 

- 10:30 a 11:45 pràctica 2 

- 11:45 a 12:15 descans 

- 12:15 a 13:45 pràctica 3 
Grup B 

- 9:15 a 10:45 pràctica 3 

- 10:45 a 11:15 descans 

- 11:15 a 12:30 pràctica 1 

- 12:30 a 13:45 pràctica 2 

Dates  martes 8 de enero, viernes 11 de enero, jueves 17 de enero 

Correu 
electrònic  

campos@uji.es  

 


