
Reflexions sobre la convergència universitària europea i la 
formació dels matemàtics 
  
 
La Junta de la SCM expressa el seu suport al document, elaborat per una 
comissió expressament designada per a tal efecte, en el que dóna la  opinió 
sobre aspectes que s’haurien de tenir en compte en els plans d’estudi de 
matemàtiques. 
 
L’objectiu de l’ensenyament universitari de la matemàtica és la preparació dels 
seus estudiants per a dedicar-se, ja sigui a la recerca, ja sigui a 
l’ensenyament, ja sigui a l’aplicació d’aquest coneixement a les diverses 
activitats humanes. 
 
Els estudis que s’ofereixin han d’ajudar tant a tenir matemàtics de rellevància 
fent recerca dins de la comunitat internacional, com a tenir  professors que 
facin pujar el nivell del coneixement matemàtic i científic al nostre país. 
 
Possiblement degut al transvasament de coneixements i mètodes, 
l’ensenyament universitari de la matemàtica ha estat pràcticament el mateix 
arreu del món, tant en el sentit dels plans d’estudi con en la manera de fer les 
classes.  
 
Alguns governs regulen els estudis amb la intenció de garantir un cert nivell i 
de fer equiparables els diversos estudis al seu territori. En particular a les 
nostres universitats els estudis estan regulats per les disposicions del govern 
espanyol, del govern català i de les pròpies universitats. 
 
Ara, amb l’anomenat pla de Bolonya, es volen fer equiparables els títols 
universitaris europeus. Per a això s’estableixen uns estudis de grau,  amb un 
mínim de tres anys de durada, i uns estudis de postgrau que donen lloc a 
títols de màster i de doctorat. A més s’implementa un sistema de crèdits que 
tenen en compte tant el temps a les aules com el temps que esmerça 
l’estudiant fora d’elles dedicat a l’estudi i a la preparació de treballs. El pla 
deixa llibertat sobre que han de contenir i com s’han d’organitzar els plans 
d’estudi. Certament les matèries bàsiques seran les que ja hi ha als estudis de 
matemàtiques arreu.  
 
Al nostre país aquest pla està produint uns efectes força notables: L’estat ha 
optat per graus de quatre anys i màsters d’un o dos anys, segons els crèdits, i 
per altra banda les nostres universitats volen donar més importància als 
aspectes pedagògics, i fent més responsable l’alumne de l’estudi de la matèria 
reduint les hores de classe i incrementant el treball fora de classe. 
 
Aquesta situació obliga a les facultats i departaments de matemàtiques del 
nostre país a fer un esforç per a emmotllar-se a la nova situació, i donada la 
importància d’aquesta transició ens permetem fer-ne algunes reflexions que 
esperem que siguin d’utilitat, tot i que som conscients de que els nous plans 
d’estudi ja estan o bé aprovats o bé prop de ser-ho. Sempre hi ha, però, 
maneres diverses d’implementar-los i és en aquest sentit que la opinió 
expressada en aquest escrit vol ser útil. 
 



Pensem que no és bo l’encarcarar els estudis de matemàtiques en el sentit de 
que els estudis de tots els estudiants siguin els mateixos; ans al contrari s’han 
de donar facilitats per a que es desenvolupin lliurement en les direccions que 
més s’adiguin als interessos d’estudiants i professors. 
 
És per això que propugnem  per la obertura i flexibilització dels estudis. Que 
els departaments i professors puguin oferir el coneixement que posseeixen i 
que els estudiants puguin seguir els estudis del seu interès, amb el guiatge 
adequat. 
 
Genèricament la formació dels matemàtics inclou estudis d’àlgebra, càlcul 
infinitesimal i geometria als que s’afegeixen coneixements més avançats 
d’anàlisi de variable real i complexa, de teoria de nombres, de geometria 
algebraica, de geometria diferencial, d’equacions diferencials, de topologia, de 
probabilitats i estadística, de mètodes numèrics, etc..  
 
A més haurien d’incloure coneixements sobre d’altres matèries que 
requereixen el coneixement de la matemàtica, com poden ser la física, la 
criptografia, l’ecologia, la biologia, les finances, etc.., i també matèries de tipus 
cultural més ampli, com poden ser la història de la matemàtica, que mostra el 
desenvolupament de la matemàtica no sols a través del temps, sinó a través de 
la seva motivació. 
 
Pensem que seria bo fer una distinció entre el grau i els màsters o postgraus: 
 
El grau (4 cursos) és bàsic i s’ha de planejar amb una voluntat transversal, en 
el sentit de que, una vegada assolit, es puguin cursar diversos màsters 
(matemàtica, física, informàtica i d’altres enginyeries, estadística, lògica 
matemàtica, història de la ciència, didàctica de la matemàtica, etc.). 
 
Els màsters o postgraus, més específics (1 o 2 cursos), estan pensats o be per 
a la recerca i el doctorat, i per tant  íntimament vinculats a les especificitats de 
la recerca en el departament concret, o be per a una especialització, com ara 
la docència a l’ensenyament secundari, encara que l’assolir un màster de 
recerca també hauria d’habilitar per a exercir de professor de secundària. 
 
Els doctorats haurien d’estar lligats als postgraus, en el sentit que en la 
majoria dels casos són la continuació d’aquests una vegada l’estudiant 
s’immergeix en la recerca d’algun dels aspectes que ha estudiat i troba un 
director del treball que ha de portar a la elaboració d’una tesi. 
 
Un matemàtic posseeix, en una mesura o una altra, les següents  
característiques: 

 
- Coneixement bàsic de la matemàtica amb un aprofundiment en 

alguns temes i capacitats. 
- Capacitat per a  plantejar-se i resoldre els problemes dins del seu 

àmbit d’estudi. 
- Capacitat per a escriure notes, articles i llibres sobre els temes de la 

seva activitat. 
- Possibilitat, dintre dels estudis de grau i postgrau, d’adquisició de 

coneixements fora de l’àrea estricte de la matemàtica, com poden ser 
la física i altres coneixements científics o tècnics. 



- Coneixement sobre el funcionament del món i de la societat, incloent 
la ciència i la tècnica. 

- Coneixement sobre la història de la matemàtica i del paper que juga 
en diferents àrees del coneixement i de l’activitat humana. 

 
A més un matemàtic, en general, està disposat a col�laborar amb altres 
investigadors o estudiosos, siguin matemàtics o no, i ha de tenir en compte el 
seu entorn social. 
 
Per altre banda, un matemàtic és genèricament un professor de matemàtiques 
i per tant requereix certa preparació per a aquesta tasca.   
En aquest sentit la seva formació prové de l’experiència dels cursos i 
professors que ha tingut mentre era un alumne. Tot i això requerirà una 
preparació que ja s’ha tingut en compte en part al demanar que en el seu 
currículum hi hagi uns coneixements de tipus cultural i interdisciplinari, als 
que hauríem d’afegir uns coneixements i pràctiques de didàctica. 
 
Pel que fa a la pràctica docent considerem essencial que hi hagi prou  llibertat 
acadèmica, en el sentit que el professor compti amb la confiança de la 
institució per a desenvolupar la seva tasca. En aquest sentit el professor ha de 
portar a terme l’ensenyament que li hagi estat assignat sense excessiva 
intromissió per part de les autoritats. 
 
També preocupa que es redueixin els cursos de matemàtiques en els estudis 
d’altres ciències i tècniques. No hi ha dubte que les matemàtiques proveeixen 
l’instrument per a modelar i entendre situacions i processos, i debilitar el seu 
coneixement és debilitar la possibilitat d’entendre com es comporten els 
objectes d’estudi, i per tant posen en situació d’inferioritat respecte a d’altres 
medis on es doni més  
relleu a la matemàtica. De fet s’observa una correlació entre els estudis de 
matemàtiques a l’educació secundaria i les vocacions per a estudiar física o 
enginyeria a les universitats.  Aquesta és una qüestió que demana una reflexió  
àmplia. 
 
Les universitats haurien de tenir en compte aquestes reflexions per a facilitar 
uns estudis atractius, adequats i sans dins del nostre sistema universitari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 


