
   

 

 

En el marc de les activitats del Diploma de Postgrau de Matemàtiques per a la 
Secundària , la UAB i la UPF us conviden a unes  
 
SESSIONS OBERTES DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 

“ JORNADA HISTÒRICA ” 
 

 

Dimecres, 29 d’abril de 2009 
 

Lloc: Universitat Pompeu Fabra. Campus de la Ciutad ella 
Annex Ramon Turró  (aula 13.007)  
c/ Ramon Turró, 3. Barcelona 08005.  Bus: 10-14-41.  Metro: Línia IV (Ciutadella-Vila Olímpica) 
 

A les 5 de la tarda  
Un Paseo por la historia del concepto de función  
Conferència a càrrec de CARLOS SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, 
Catedràtic de Metodologia i Història de la Matemàtica  
(Universidad de La Habana) 

RESUMEN: Se tratará de mostrar algunas atractivas características de la historia 
del concepto función que pueden servir como recurso didáctico. En una primera 
parte daremos un paseo por los vericuetos de la evolución de las ideas sobre 
relación funcional y en una segunda parte expondremos algunos criterios sobre 
la enseñanza y el aprendizaje del concepto función. Nos esforzaremos en 
conseguir que Doña Cultura, la del rostro alegre y andar seductor, nos acompañe 
en los minutos que compartiremos disfrutando el placer del conocimiento 
matemático. 

 
A 2/4 de 7 de la tarda  
Comptem un conte  
Conferència a càrrec de JOSEP PLA I CARRERA  
Professor emèrit de la Universitat de Barcelona 

RESUM:  Sempre he pensat que un bon docent ha de conèixer una qüestió com 
un conte. Hi ha un protagonista i li passen moltes aventures. 
Res com un exemple per aclarir el significat d'aquesta idea. Per això usaré els 
decimals, en sistema decimal ---que serveixen per comptar--- per explicar un 
conte.  
 
 

Inscripció 
 

La inscripció és lliure i gratuïta. Tanmateix, atenent a que el nombre de places és 
limitat, és convenient que les persones interessades en assistir a aquestes sessions 
emplenin un formulari d’inscripció a l’adreça URL següent  

http://www.dmsec-upf.cat/jornhisto 
A la web http://dmsec-upf.cat podreu trobar informació detallada del desenvolupament 
del Diploma de Postgrau Matemàtiques a l’Educació Secundària de la UPF. 


