
PROJECTE D'INVESTIGACIÓ
Possibles investigacions:

Aquestes  investigacions  només  són  orientatives  deixant  com  a  darrera

paraula conjuntament la del professorat i de l'alumnat recollint els seus interes-

sos, preferències i disponibilitat, a més de ser factible i l'adequació del projecte:

-       Aprofundiment en qualsevol de les aplicacions dels continguts d'a-

quest currículum.

-       Anàlisi de fal·làcies, jocs de paraules i contradiccions del llenguatge

natural mitjançant l'estudi de la lògica.

-       Estudi de les estadístiques a diferents esports per tal d'identificar les

característiques dels guanyadors, per fer prediccions de resultats i per dissenyar

estratègies en enfrontaments directes.

-       Estudi de la gènesi d'un o més conceptes matemàtics en el seu con-

text històric.

-       Anàlisi de l'ús de les matemàtiques en la publicitat i els mitjans de

comunicació. 

-       Estudi de la disposició i orientació de restes arqueològiques (talaiots,

Stonehenge, les Piràmides, etc.) per tal de conjecturar sobre la seva funció i el

seu ús en algunes teories esotèriques.

-       Estudi de mosaics i figures geomètriques ornamentals.

-       Estudi de la importància de les formacions militars al llarg de la his-

tòria en funció de la utilització de les unitats.

-       Estudi del disseny geomètric dels aparcaments de cotxes.

-       Estudi de les còniques com a intersecció d'un pla i un con.

-       Comparativa de les ofertes de telefonia o Internet entre diversos pro-

veïdors. 

-       Utilització de la raó àuria com a cànon de bellesa.

-       Estudi del càlcul de l'IPC i elaboració d'un IPC 'personal' atenent a

la pròpia distribució de despeses.

-       Estudi de les supersticions associades als nombres o altres aspectes

de la matemàtica.

-       Anàlisi  de  conceptes  comuns  de  matemàtiques  presents  en  vàries

cultures actuals o històriques.

-       Tècniques de càlcul mental.

-       Exploració de la utilització d'un programa d'àlgebra computacional

(maxima, derive, etc.)



-       Correlació entre fenòmens quantificables.

-       Relació entre dieta i esport.

-       Estudis relacionats amb la viabilitat d'un negoci.

-       Justificació de construccions de dibuix tècnic mitjançant les mate-

màtiques.

-       Entrevista a arquitectes, enginyers, metges sobre la utilització en l'e-

xercici de la seva professió de les matemàtiques.

-       Estudi d'una cruïlla regulada per semàfors.

-       Presència en la natura de la sèrie de Fibonacci i la seva relació amb

el nombre d'or i el triangle de Tartaglia. 

-       Anàlisi dels indicadors importants a l'hora d'establir el grau de des-

envolupament d'una societat i estudi de l'índex de desenvolupament humà.

-       El problema dels sis graus de separació.

-       Introducció a la programació informàtica.

– Estudi de la codificació dels colors en informàtica.

– ......
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