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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20340 - Models Matemàtics per a les Ciències Socials
Crèdits 1.8 presencials (45 hores) 4.2 no presencials (105 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 9, 2S(Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

08:00h 09:00h Divendres 01/09/2013 31/07/2014 D-186 (Anselm
Turmeda)Sebastián Massanet Massanet

s.massanet@uib.es 08:00h 09:00h Dilluns 01/09/2013 31/07/2014 D-186 (Anselm
Turmeda)

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Matemàtiques Optativa Quart curs Grau

Contextualització

Un dels itineraris específics que es contemplen al pla d'estudis del Grau de Matemàtiques de la UIB és el
de Matemàtiques per a l'Ensenyament, orientat per a aquells alumnes que estiguin interessats en preparar-
se per a un perfil professional de docència i ensenyament de les matemàtiques. El mòdul Matemàtiques per
a l'Ensenyament està estructurat en quatre assignatures optatives, de 6 crèdits ECTS cada una, programades
al segon semestre de quart curs: Models Matemàtics per a les Ciències Experimentals, Didàctica de les
Matemàtiques, Mètodes Geomètrics i Models Matemàtics per a les Ciències Socials.

L'assignatura Models Matemàtics per a les Ciències Socials és l'encarregada d'introduir els coneixements de
les aplicacions de les matemàtiques a les ciències socials. Les matemàtiques sorgeixen en qualsevol àmbit de
la vida social quotidiana. Així, en camps com les ciències polítiques, i en general els àmbits socials on s'han
de prendre decisions, els mètodes de repartiment, l'economia, les xarxes socials, els mitjans de comunicació
i inclús la màgia, sorgeixen problemes i qüestions la resolució dels quals permetuna millora substancial en
l'organització de la societat. Vivim en un món complex amb una gran diversitat de persones, companyies i
governs els comportaments dels quals s'agreguen produint fenòmens imprevistos. La resposta a la necessitat
d'explicar o satisfer les inquietuds i neguits que aquestes situacions requereixen són els models. Les proves
demostren que la gent que pensa a través de models supera de forma sistemàtica a la gent que no n'utilitza.
Més enllà, la gent que empra molts de models supera a la gent que només n'empra un. Els models ajuden a
organitzar millor la informació, a millorar les nostres capacitats de realitzar prediccions acurades, a prendre
millors decisions i adoptar millors estratègies. Fins i tot, poden millorar la nostra capacitat de dissenyar
institucions i regles de procediment.
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Per altra banda, el fet de tractar les connexions entre les matemàtiques i els problemes de la societat moderna
permet establir un segon objectiu d'aquesta assignatura. En un moment en què l'èxit de la nostra societat depèn
molt de poder satisfer la necessitat de desenvolupar coneixements quantitatius i l'habilitat del raonament, s'ha
de redoblar l'esforç per aportar l'entusiasme del pensament matemàtic modern als profans a la matèria i ajudar
a desenvolupar la capacitat d'adentrar-se en el pensament lògic i llegir amb ull crític la informació tècnica
que abunda en la nostra societat. Així, els models tractats en aquesta assignatura haurien de poder estar a
l'abast d'estudiants d'Educació Secundària i és necessari saber transmetre la rellevància de la seva resolució.

Finalment, s'ha de destacar el compromís ètic de les matemàtiques. No podem consentir que es menteixi
a la gent amb estadístiques, xifres i la representació gràfica de les mateixes. No es poden utilitzar els
coneixements matemàtics per manipular la informació. Per això, s'ha de potenciar una lectura crítica de les
notícies en els mitjans de comunicació, contrastant les dades i les fonts de les que s'han obtingut.

Requisits

Aquesta assignatura es troba integrada dins del mòdul Matemàtiques per a l'Ensenyament i per tant,
els requisits són comuns en totes les assignatures d'aquest mòdul.A continuació, en l'apartat de requisits
recomanables es dóna una llista d'assignatures que es recomana haver cursat. De totes formes, la naturalesa
dels continguts d'aquesta assignatura, pensada per tractar problemes de la societat en la vida quotidiana amb
especial interès en el seu desenvolupament didàctic per a l'Educació Secundària, fa que amb uns mínims
de coneixements matemàtics d'espectre general i de programació, es puguin assolir satisfactòriament les
competències.

Recomanables
Es recomana haver cursat les assignatures següents: Càlcul Integral en Diverses Variables, Àlgebra
Abstracta II, Àlgebra Lineal II, Geometria Afí i Mètrica, Equacions Diferencials Ordinàries, Inferència
Estadística i Introducció a la Modelització.

Competències

Específiques
1. [E6] Conèixer algunes aplicacions del càlcul matricial, i, en general, dels mètodes lineals en diversos

àmbits del coneixement: ciències, ciències socials i econòmiques, enginyeria i arquitectura.
2. [E8] Conèixer els models i principis bàsics de la combinatòria. Resoldre problemes de compteig.
3. [E15] Conèixer els conceptes bàsics de la teoria de grafs, així com els algoritmes de resolució de

problemes de grafs i algunes de les seves aplicacions.
4. [E36] Conèixer l'entorn, els elements d'un sistema informàtic i emprar les eines informàtiques bàsiques.
5. [E40] Desenvolupar la capacitat d'identificar i descriure matemàticament un problema, d'estructurar la

informació disponible i de seleccionar un model matemàtic adequat per a la seva resolució.
6. [E43] Plantejar i resoldre problemes de programació lineal i entera.
7. [E44] Capacitat de manejar, sintetitzar, mostrar i interpretar des del punt de vista de l'estadística

descriptiva conjunts de dades.
8. [E45] Conèixer els conceptes i resultats bàsics de teoria de les probabilitats i alguna de les seves

aplicacions, essent capaç de reconèixer que apareixen les distribucions probabilístiques més usuals en
situacions reals.
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Genèriques
1. [TG1] Desenvolupar habilitats interpersonals, i de compromís amb valors ètics i de drets fonamentals,

en especial els valors d'igualtat i capacitat.
2. [TG2] Desenvolupar capacitats d'anàlisi i síntesi, d'organització i planificació, i de presa de decisions.
3. [TG3] Capacitat per comunicar de manera oral o escrita amb persones amb diferents nivells de

coneixements en matemàtiques.
4. [TG4] Capacitat per, en un nivell mitjà, comprendre, parlar i escriure en llengua anglesa.
5. [TG5] Desenvolupar capacitats de lideratge, iniciativa, esperit emprenedor i eficàcia en ambient

d'exigència en base a la creativitat, la qualitat i l'adaptació a noves situacions.
6. [TG6] Capacitat de treball en equip, tant en matemàtiques com en un àmbit multidisciplinari.
7. [TG7] Capacitat per adquirir amb rapidesa nous coneixements mitjançant treball autodirigit i autònom.
8. [TG8] Capacitat de comprendre i utilitzar el llenguatge matemàtic i enunciar proposicions en distints

camps de les matemàtiques.
9. [TG9] Capacitat d'assimilar la definició d'un nou objecte matemàtic, en termes d'altres coneguts, i ser

capaç d'utilitzar aquest objecte en diferents contextos.
10.[TG10] Capacitat per aplicar els coneixements adquirits a la construcció de demostracions, detecció

d'errors en raonaments incorrectes i resolució de problemes.
11.[TG11] Capacitat d'abstreure les propietats estructurals d'objectes matemàtics, de la realitat observada

i d'altres àmbits, i saber demostrar-les mitjançant demostracions senzilles o refutar-les mitjançant
contraexemples.

12.[TG12] Capacitat de proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles.
13.[TG13] Capacitat de recerca de recursos i de gestió de la informació en l'àmbit de les matemàtiques.
14.[TG14] Saber desenvolupar programes i utilitzar aplicacions informàtiques per experimentar en

matemàtiques i resoldre problemes, decidint en cada cas l'entorn computacional més adequat.

Continguts

Els continguts de l'assignatura van des de les matemàtiques en els problemes d'elecció social a l'ús de
l'estadística i les probabilitats en les ciències socials. Una gran part dels continguts s'orienten a coneixements
accessibles a alumnes de Secundària. La majoria dels continguts tracten situacions i problemes de la societat
en la vida quotidiana que són curiosos i rellevants.

Continguts temàtics
Bloc 1. L'Elecció Social

* Tema 1: Una introducció a la teoria de jocs.
* Tema 2: Les matemàtiques de les votacions. Sistemes de votacions. Teorema d'Impossibilitat

d'Arrow. Votació Ponderada. Índexos de Poder.
* Tema 3: Les matemàtiques del repartiment: repartiment equitatiu i repartiment d'escons.

Bloc 2. Matemàgia
* Tema 4: Matemàtica Recreativa.
* Tema 5: Aplicacions als jocs de cartes i màgia numèrica.

Bloc 3. Didàctica de la Probabilitat i l'Estadística
* Tema 6: Didàctica de les probabilitats i l'estadística en l'Educació Secundària.
* Tema 7: Aplicacions de les probabilitats i l'estadística descriptiva en l'Educació Secundària.
* Tema 8: Ús de software en l'ensenyament de les probabilitats i l'estadística en Educació

Secundària.
Bloc 4. Altres Models en les Ciències Socials

* Tema 9: Xarxes socials.
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* Tema 10: Models matemàtics en Economia i Sèries Temporals.

Metodologia docent

S'exposarà el contingut teòric bàsic dels temes a través de classes presencials. En l'apartat pràctic, els
estudiants hauran de realitzar treballs individuals o en equip de resolució de problemes, preparació de
treballs de tipus teòric o, principalment, pràctic i la seva presentació a classe. Es donarà especial importància
a la vessant didàctica i a l'ús de programari aplicat a l'ensenyament de les matemàtiques, tant en el
desenvolupament com en la presentació dels treballs. Per a la realització d'aquests treballs els estudiants
tindran el suport del professor a través de les tutories personals i de les eines de Campus Extens. En els
fòrums, els estudiants podran compartir amb els seus companys i amb el professor els dubtes que trobin,
obtenir solució a aquests i començar a desenvolupar per si mateixos les competències de l'assignatura.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G) S'exposarà el contingut teòric bàsic dels temes, mitjançant l'exposició
de conceptes, exemples i resultats que permetin a l'alumne iniciar-se en
l'aprenentatge dela matèria.

Classes teòriques Resolució de
problemes

Grup gran (G) Es resoldran problemes amb la col·laboració dels estudiants. També es
podrà orientar en la realització dels treballs encarregats.

Seminaris i tallers Tallers de resolució
de problemes

Grup mitjà (M) Resolució de problemes treballant en equips petits amb ajuda del professor,
entregant al final per a la seva avaluació.

Avaluació Exposició de
treballs

Grup gran (G) Cada alumne realitzarà tres treballs (entre treballs individuals i en grup).
Aquests treballs s'exposaran a classe davant del professor i la resta
d'estudiants. La temàtica d'aquests treballs serà proposada pel professor,
tot i que els alumnes també poden proposar el tema, sempre que s'ajusti als
temes tractats en l'assignatura.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudi individual Estudi del que s'ha explicat a les classes magistrals o el que s'hagi encarregat estudiar
de manera autònoma.

Estudi i treball
autònom individual

Participació en activitats a
Campus Extens

Resolució de qüestionaris, participació en fòrums.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Preparació de treballs Preparació dels treballs encarregats incloent tant la preparació de la memòria o dossier
del treball, que s'haurà d'entregar abans de l'exposició oral del mateix, com la mateixa
presentació.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Resolució de problemes Resolució dels problemes encarregats.
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

La distribució de volum de treball presencial proposada és orientativa, i només representa la planificació que
de l'assignatura n'ha fet el professor, però sense tenir en compte tots els imprevistos que poden sorgir durant
el curs. Pel que fa a la distribució de treball no presencial, és també orientativa i representa la distribució
ideal planejada pel professor, però cada estudiant ha de trobar la distribució que més li convengui. Això no
obstant, cal avisar que les activitats d'aquesta assignatura estan planejades per a que cada estudiant, per a
cada hora de classe presencial, treballi entre dues hores i dues hores i mitja de manera autònoma (estudi,
resolució d'exercicis i treballs, activitats a Campus Extens), i que sense un treball no presencial d'aquesta
magnitud serà molt difícil assolir un nivell suficient dels coneixements i les competències desitjades.

El pla de treball detallat s'especificarà a Campus Extens, a través del Tauler d'Anuncis i el Calendari.

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 45 1.8 30
Classes teòriques Classes magistrals 20 0.8 13.33
Classes teòriques Resolució de problemes 10 0.4 6.67
Seminaris i tallers Tallers de resolució de problemes 9 0.36 6
Avaluació Exposició de treballs 6 0.24 4

Activitats de treball no presencial 105 4.2 70
Estudi i treball autònom individual Estudi individual 20 0.8 13.33
Estudi i treball autònom individual Participació en activitats a Campus

Extens
20 0.8 13.33

Estudi i treball autònom individual o en grup Preparació de treballs 45 1.8 30
Estudi i treball autònom individual o en grup Resolució de problemes 20 0.8 13.33

Total 150 6 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació de l'assignatura es portarà a terme per mitjà de les activitats que tot seguit s'indiquen:
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* Exercicis resolts en grups petits als tallers de resolució de problemes. A cada sessió de taller es proposarà
un o diversos exercicis per resoldre en la sessió. La nota mitjana d'aquests exercicis tindrà un pes d'un
20% de la nota del curs.

* Exercicis de casa resolts individualment o en grups petits de manera autònoma. Cada dues setmanes es
proposarà com a mínim un exercici per resoldre de manera autònoma. La nota mitjana d'aquests exercicis
tindrà un pes d'un 20% de la nota del curs.

* Qüestionaris resolts de manera individual a Campus Extens. Es proposaran qüestionaris, sobre els
continguts teòrics explicats. La nota mitjana dels qüestionaris tindrà un pes d'un 10% de la nota del curs.

* Treballs encarregats. Durant el curs es proposaran 3 treballs a cada estudiant de temàtica relacionada o
afí als continguts de l'assignatura. Alguns d'aquests treballs es realitzaran en grups de 2 o 3 persones.
Es plantejarà una llista de possibles temes en els que basar el treball, deixant l'elecció final al propi
estudiant. Els estudiants també podran proposar possibles temes, que seran acceptats sempre i quan estiguin
relacionats amb els continguts exposats a l'assignatura. De cada treball, s'haurà d'entregar una memòria o
dossier i s'haurà d'exposar el treball a classe davant del professor i la resta d'estudiants. La memòria s'haurà
d'entregar abans de la presentació del treball. La nota del treball correspondrà a la mitjana de la nota del
dossier i la nota de la presentació. La nota d'aquest apartat serà la mitjana ponderada de les notes dels tres
treballs, tenint en compte que el tercer treball comptarà tant com els altres dos, que tendran el mateix pes.
El pes d'aquest apartat en la nota final és d'un 50%.

La nota final s'obtindrà com a mitjana ponderada de les notes obtingudes mitjançant les activitats anteriors.
Durant el curs, es podran proposar problemes de casa o qüestionaris extra per pujar la nota de l'apartat
corresponent. També, es podran atorgar punts extra en l'apartat de treballs per aquells alumnes que redactin
en anglès la memòria i/o realitzin l'exposició en anglès.

Només els treballs seran recuperables per setembre. Cap altra activitat d'avaluació serà recuperable en cap
moment, ni hi haurà cap manera de "pujar nota" a la recuperació de setembre que no sigui recuperar els
treballs. A banda de l'exposició dels treballs, els tallers són l'única activitat d'avaluació presencial que podrien
causar un conflicte als estudiants a temps parcial. Això no obstant, si un estudiant no pot assistir a un taller o
a l'exposició del treball per motiu de salut, sempre i quan l'estudiant presenti un certificat mèdic que justifiqui
la seva absència al taller o presentació, se li proposarà un o diversos problemes per resoldre a casa que
s'avaluaran com a la nota del taller al que no ha pogut assistir o es fixarà un nou dia de presentació del treball.
Respecte als qüestionaris, estaran oberts de dilluns a diumenge i només se li perdonaran a un estudiant que
presenti un certificat per malaltia o accident que cobreixi tot aquest període, i no només, per exemple, el
cap de setmana.

Finalment, és important notar que segons s'especifica a l'article 32 del Reglament Acadèmic de la UIB
respecte al frau en l'avaluació, disponible a https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9919.html:

Article 32. Frau

Amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la
realització demostradorament fraudulenta d’alguna de les activitats d’avaluació incloses en l’avaluació
d’alguna assignatura comportarà, segon les circumstàncies, una menysvaloració en la seva qualificació
que, en els casos més greus, pot arribar a la qualificació de «suspens» (0,0) a la convocatòria anual.

En particular, es considera un frau la inclusió en un treball de fragments d’obres alienes presentats de tal
manera que es facin passar com a propis de l’estudiant.

El fet que un estudiant cometi frau en l'avaluació es considerarà com una falta greu i, per tant, es prendran
les mesures acadèmiques i disciplinàries pertinents. A més, s'afegirà una observació a l'acta corresponent
indicant que la qualificació 0,0 és deguda a l'aplicació de l'Article 32.
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Tallers de resolució de problemes

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (No recuperable)
Descripció Resolució de problemes treballant en equips petits amb ajuda del professor, entregant al final per a la seva

avaluació.
Criteris d'avaluació Els estudiants resoldran en equips petits els exercicis proposats i els entregaran per a la seva avaluació.

S'avaluarà la correctesa del plantejament i la resolució matemàtica del problema.

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A

Exposició de treballs

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals (Recuperable)
Descripció Cada alumne realitzarà tres treballs (entre treballs individuals i en grup). Aquests treballs s'exposaran

a classe davant del professor i la resta d'estudiants. La temàtica d'aquests treballs serà proposada pel
professor, tot i que els alumnes també poden proposar el tema, sempre que s'ajusti als temes tractats en
l'assignatura.

Criteris d'avaluació Els estudiants exposaran els treballs que se'ls han assignat davant del professor i la resta d'estudiants. Els
treballs es sotmetran a discussió i es plantejaran preguntes a l'estudiant. Es valorarà la claredat expositiva,
estructura de la presentació i les respostes a les qüestions plantejades. Es podran concedir punts extra en cas
de que la presentació es realitzi en anglès.

Percentatge de la qualificació final: 25% per l'itinerari A

Participació en activitats a Campus Extens

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Altres procediments (No recuperable)
Descripció Resolució de qüestionaris, participació en fòrums.
Criteris d'avaluació Qüestionaris setmanals de resposta breu o de resposta múltiple.

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Preparació de treballs

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Preparació dels treballs encarregats incloent tant la preparació de la memòria o dossier del treball, que

s'haurà d'entregar abans de l'exposició oral del mateix, com la mateixa presentació.
Criteris d'avaluació Els estudiants han de presentar una memòria o dossier del treball encarregat abans de la presentació del mateix.

Es valorarà la presentació de la memòria, el contingut i l'estructura i les conclusions. Es podran concedir punts
extra en cas de que la memòria es realitzi en anglès.

Percentatge de la qualificació final: 25% per l'itinerari A
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Resolució de problemes

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (No recuperable)
Descripció Resolució dels problemes encarregats.
Criteris d'avaluació Els estudiants hauran d'entregar resolts els exercicis de casa proposats a classe. S'avaluarà la correctesa del

plantejament i la resolució matemàtica del problema.

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Es disposarà de molts documents d'accés lliure per Internet: llibres, manuals, programes, articles... Tots
aquests documents estaran disponibles en la pàgina de l'assignatura a Campus Extens. Per a la gran majoria
dels continguts, es seguirà el llibre del COMAP dirigit per S. Garfunkel, excepte per la part de teoria de
jocs que es seguirà el llibre de S. Stahl i per a la part de matemàgia, que es seguirà el llibre de P. McOwan
i M. Parker.

Bibliografia bàsica

* S. Stahl, A Gentle Introduction to Game Theory. Mathematical World, Vol. 13. American Mathematical
Society (1998)

* S. Garfunkel (Consortium for Mathematics and Its Applications), Las Matemáticas de la Vida Cotidiana.
Addison-Wesley/Universidad Autónoma de Madrid (1999).

* P. McOwan i M. Parker, The Manual of Mathematical Magic. Queen Mary, University of London (2010).
Disponible online a www.mathematicalmagic.com

Bibliografia complementària

* M. J. Osborne. An Introduction to Game Theory. Oxford University Press (2000).
* S. J. Brams. Mathematics and Democracy: designing better voting and fair-division procedures. Princeton

University Press (2008).
* A. Benjamin i M. Shermer. Secrets of Mental Math. Three Rivers Press, New York (2006).
* J. H. Miller i S. E. Page. Complex Adaptive Systems: An Introduction to Computational Models of Social

Life. Princeton University Press (2007).
* S. E. Page. The Difference: How the Power of Diversity Creates Better Groups, Firms, Schools, and

Societies. Princeton University Press (2008).

Altres recursos

Es publicaran o recomanaran en el moment oportú a Campus Extens.


