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Treballs de recerca del departament de matemàtiques i d’economia 
 

ECONOMIA 

● Els cicles econòmics en el futur (Julio Massé) 

Estudi històric dels cicles econòmics en diferents països. Estudi de l’evolució futura 

mundial. 

 

● El canvi de sistema econòmic als països d'Europa de l'est (Julio Massé) 

Plantejarem els diversos models de canvi econòmic que han tingut els països 

satèl·lits de l'antiga URSS cap a una economia mixta de mercat. 

 

MATEMÀTIQUES 

● Fem que l’ordinador resolgui Sudokus (Sergi Badenes) 

Des de fa un temps als diaris del nostre país apareix un joc anomenat Sudoku 

d’origen japonès. Segurament ja heu jugat i el coneixeu bé. Per si no ho heu fet, el 

Sudoku consta d’una graella 9×9 subdividida en 9 subgraelles 3×3 anomenades 

regions; donats uns números inicials, entre 1 i 9, l’objectiu és col·locar un número 

de l’1 al 9 en cada cel·la de tal manera que mai coincideixin dos números iguals en 

cada línia horitzontal, vertical o en cada regió. Tot i que alguns Sudokus poden ser 

difícils de solucionar, en general només cal paciència i una certa habilitat lògica. 

 Els algorismes d’optimització discreta poden usar-se per solucionar Sudokus. 

Aquests algorismes ja estan programats i disponibles en algunes aplicacions 

informàtiques a l’abast de tothom com el full de càlcul Excel. Aquests algorismes 

poden encarregar-se de fer tota la feina tediosa d’enumeració de possibilitats que 

calen per solucionar un Sudoku. I poden solucionar els Sudokus més difícils que ens 

podem imaginar en poc temps. I tot pot fer-se jugant una mica amb el full de càlcul 

Excel i un complement que té que es diu Solver. 

 L’objectiu d’aquest treball de recerca és fer una pàgina Excel que, amb el 

complement Solver, solucioni Sudokus. 

 

● Els jocs de rol com a eina cohesionadora i d’aprenentatge matemàtic (Julio Massé) 

 Estudiarem com els jocs de rol poden ser una eina cohesionadora i com el 

coneixement matemàtic pot donar avantatge en aquest tipus de jocs. 

  



● Cost econòmic d’aïllar i escalfar un habitatge (Cristina González) 
L’objectiu del present projecte és fer un estudi dels costos de calefacció d’un 

habitatge en funció dels aïllaments i del tipus d’energia utilitzada per obtenir el 

calor necessari. 

Per una banda, s’haurà de calcular la demanda energètica de l´habitatge (25000 

KWh), que anirà en funció del tipus d’aïllant que es decideixi col·locar. Per fer 

això, s’ha d’investigar els diferents tipus de materials aïllants que tenen un cost i 

unes característiques molt diferents. 

Per altra banda, s’ha de triar el tipus de font d’energia per escalfar l´habitatge. S’ha 

d’estudiar els costos inicials i variables de cada tipus; electricitat, gasoil, gas natural, 

biomassa, etc. 

El resultat final del treball serà trobar la combinació més òptima entre l’aïllant i la 

font d’energia escollida. 

 

● Les matemàtiques des d’un punt de vista STEAM (Maria Rosa González-Siso) 

Un projecte STEAM engloba les àrees de Ciències, Tecnologia, Enginyeria, Art i 

Matemàtiques. Es realitzarà un treball que pugui integrar i reforçar l’ensenyament 

de les àrees científic-tecnològiques i veure el lligam amb les matemàtiques i/o les 

Arts. 

L’estudiant escollirà la temàtica i dissenyarà el projecte que haurà de relacionar 

amb les diferents àrees (disseny, robòtica, meteorologia, estadística, fotografia, 

vectors, …). 

 

● Introducció a la meteorologia (Mateo Fernández) 

Es tracta d'una introducció àmplia a la meteorologia: els seus fonaments potser més 

teòrics, però al mateix temps les seves expressions més pràctiques. Explorarem la 

meteorologia de muntanya i la marítima, alhora que descobrirem perquè plou o 

neva i com podem començar a pronosticar-ho. 

A partir del coneixements teòrics, observarem els temps al Garraf i amb les mesures 

fetes en la nostra estació meteorològica, podrem fer un estudi comparant les 

nostres dades amb les dades obtingudes  anys anterior. 


