
Invertir o no invertir, aquesta és la qüestió
Anna Vidal Meló

Grup d’Innovació Educativa i Recerca en Matèries Científiques (GIERMAC)





La importància d’ invertir en Matemàtiques:

Examen gener Matemàtiques 2:

El Govern xinés va oferir aquest dimecres 22 de gener una roda de premsa
per a informar sobre l'evolució del coronavirus de Wuhan. Su posem que en el
seu comunicat confirmara les següents dades:

Divendres 17 de gener aproximadament eren 40 els infectats

Dimecres 22 eren aproximadament 400

Suposant que aquesta epidèmia segueix un creixement Maltus ià i que I(t)
represente el número d'infectats en el temps t (dies), deter mina la funció I(t).
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Funció inversa ( invertint )
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Equacions
diferencials

y(t)??

Equacions
algebraiques

Y(s)=L(y(t))

Transformada de Laplace

L

y(t)= L-1(Y(s))
Transformació inversa ( invertint )

L -1



Invertir = facilitar



De vegades no cal invertir



Però altres cal canviar i adaptar-se a les noves tecnol ogies i metodologies



Fer canvis més o menys radicals



I aventurar -se!!



PIME 2015-2016

Estudi sobre l’aplicació del Flip 

Teaching en assignatures de 

Matemàtiques i  Física

PIME 2016-2017 

Posada en marxa de diverses 

experiències amb l'enfocament FT en 

assignatures de Matemàtiques i Física

Pràctiques informàtiques

Jo em vaig tirar de cap amb la metodologia DIN



GISTSI
Ferramentes

matemàtiques aplicades a 
les Telecomunicacions

GTI: Cálculo. Ecuaciones diferenciales 



Model pedagògic en el qual el docent proposa a l'alumnat transferir

el treball de determinats processos d'aprenentatge fora de l'aula

amb la intenció de potenciar altres processos d'adquisició i

pràctica amb el grup a classe, aprofitant així millor el temps de

treball dins de l'aula

(https://www.theflippedclassroom.es/what-is-innovac ion-educativa/ )



Pràctiques invertides

Treball no presencial previ:

₋ L'alumnat prepara el contingut “teòric” de la 

pràctica amb un Lessons, i realitza un test 

sobre l'estudiat

Classe presencial (sessió pràctica):

₋ Explicació per part del professor dels 

resultats del test i resolució de dubtes 

(feedback)

₋ Enllaç en Lessons a la Tasca a realitzar 

(dues o tres activitats) en grup de dos. 

₋ Correcció personalitzada durant la sessió 

Classes (puntuals) invertides

Treball no presencial previ:

₋ L'alumnat visualitza vídeos amb teoria i 

exemples de problemes resolts

₋ Després de cada vídeo contesta un 

parell de preguntes

Classe presencial: 

₋ Resolució de possibles dubtes

₋ Resolució d'exercicis similars per part de 

l'alumnat



L'objectiu principal d'aquest model pedagògic és:

Aconseguir un millor aprenentatge per part dels alumnes

Involucrar l'alumne en el seu propi procés formatiu

Fer l'alumnat responsable del seu aprenentatge

Aconseguir despertar en ell la motivació per aprendre i ...



… formar-se en competències de la matèria i en competències transversals que

l'ajudaran a ser millor professional quan accedisca al món l aboral



Matemàtiques 2: CT12-Planificació i gestió del temps
La DIN em facilita ser punt de control:



La DIN m'ha facilitat:

Un seguiment més detallat de l'alumnat

Poder fer les classes més pràctiques 

La interacció amb l'alumnat i...











És molt de treball…



Alguns pensareu :



Però jo estic contenta



Aventura't, a poc a poc , pas a pas



Jo continuaré invertint


