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PROGRAMA ASSIGNATURA 

ASSIGNATURA LLIÇONS POPULARS DE MATEMÀTIQUES 

TIPUS Optativa 

CURS 2n 

QUADRIMESTRE 2n 

HORARI Dilluns de 18:30h a 20:30h 

AULA Veure l’apartat HORARIS de la pàgina web del 
programa: http://www.senior.udl.cat/img/docs/horaris.pdf   

PROFESSOR/A RESPONSABLE  Jaume Giné Mesa 

DEPARTAMENT Matemàtica (MATEMATICA) 

ADREÇA ELECTRÒNICA gine@matematica.udl.cat  

ALTRE PROFESSORAT Maite Grau Montaña 

mtgrau@matematica.udl.cat  

(MATEMATICA) 

OBJECTIUS Impartir coneixements elementals sobre temes 
puntuals que es desenvoluparan en cada sessió. La 
intenció del curs és desmitificar les matemàtiques 
com un món àrid i tan sols apte per a iniciats, fer 
comprensibles els diferents camps de la matemàtica 
i veure’n l’aplicació per resoldre problemes quoti-
dians. 

El curs es desenvoluparà en sessions totalment 
independents que tractaran diferents camps de la 
matemàtica, i en les quals l’alumne participarà de 
forma activa. 

CONTINGUTS A determinar. Aniran encarats a conèixer com les 
matemàtiques s’utilitzen i vertebren molts dels 
problemes que ens podem plantejar a la vida 
quotidiana. 

METODOLOGIA L’assignatura desenvoluparà diverses qüestions re-
lacionades amb les matemàtiques, moltes d’elles de 
la vida quotidiana, en diferents sessions i per cada 
professor encarregat de la sessió. 

AVALUACIÓ Assistència: 30% 

Treball individual: 70% 

LLENGUA DE DOCÈNCIA Català i Castellà 

BIBLIOGRAFIA BÀSICA La bibliografia que hi ha sobre el tema és variada i 
dispersa, donada la temàtica estudiada. Algunes 
recomanacions dels molts llibres disponibles a la 
biblioteca de la UdL són: 



� ALSINA, C. (2010) Asesinatos matemáticos: 

una colección de errores que serían divertidos 

si no fuesen tan frecuentes. Barcelona: Ariel 
(Planeta, cop. 2010). 

� BLASCO, F. (2007) Matemagia: los mejores 
trucos para entender los números. Madrid: 
Temas de Hoy. 

� CORBALÁN, F. (2008) Las Matemáticas de los 

no matemáticos. Barcelona: Graó. 

� COL·LECCIÓ: Lecciones populares de matemá-

ticas. Ed. Mir. 

� GARDNER, M. (1980) Carnaval matemático. 
Madrid: Alianza. 

� GASULL ET AL, A. (2000) Fes matemàtiques. 
Bellaterra (Barcelona): Universitat Autònoma 
de Barcelona, Departament de Matemàtiques. 

� HOLT, M. (2002) Matemáticas recreativas 2. 
Barcelona: Martínez Roca. 

� RODRÍGUEZ VIDAL, R. (1988) Enjambre mate-

mático: problemas curiosos, juegos, anécdotas 

y comentarios. Barcelona: Reverté, cop. 1988. 

ALTRES RECURSOS Premsa, Internet, Revistes divulgatives. 

 


