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 Referències bibliogràfiques: 
 

 

o J. Girbau. Relatividad: un curso acelerado. La Gaceta de la RSME, 2 (1999), 

237-262. 

 

 

o Agustí Reventós. Geometria axiomàtica. Institut d'Estudis Catalans, 2009. 

  
 
 

 Enllaços d’interès: 
 
http://www.sinewton.org/numeros/numeros/43-44/Articulo15.pdf 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_relatividad_especial 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_de_Minkowski 
 
http://www.euclides.org/menu/elements_cat/indexeuclides.htm 

 

Dia 12 de març de 2011, 
 
Sala d’Actes de la Facultat de Ciències 
 

10:00 Xerrada – Col·loqui: 
 

Geometria i relativitat 

 

a càrrec de 

Joan Girbau 
 

11:00 Pausa – Cafè 
 

11:30 Tallers 

https://mat.uab.cat/webmail/redirect.php?go=http%3A%2F%2Fwww.sinewton.org%2Fnumeros%2Fnumeros%2F43-44%2FArticulo15.pdf
https://mat.uab.cat/webmail/redirect.php?go=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FTeor%25C3%25ADa_de_la_relatividad_especial
https://mat.uab.cat/webmail/redirect.php?go=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FEspacio_de_Minkowski
https://mat.uab.cat/webmail/redirect.php?go=http%3A%2F%2Fwww.euclides.org%2Fmenu%2Felements_cat%2Findexeuclides.htm


 
 Informació sobre la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

Punt d’informació. Plaça Cívica. Campus UAB. 
93 581 1111 
informacio@uab.es 
http://www.uab.cat (futurs estudiants) 

 

 Informació sobre el Grau de Matemàtiques de la U.A.B. 
 

La informació oficial sobre el Grau de Matemàtiques a la U.A.B. es pot trobar a 
http://www.uab.cat (Estudis de grau) 

on hi trobareu les opcions: Grau de Matemàtiques, 
Grau de Física + Grau de Matemàtiques i Grau d’Estadística aplicada 

 
Si voleu saber quins són els programes de les assignatures, el pla d’Estudis o altres  
podreu trobar més informació a: 

 http://www.uab.cat/matematiques/ 
http://mat.uab.cat/seccio/ 

 

Tot i així, si voleu fer qualsevol tipus de consulta podeu fer-ho adreçant-vos a: 
 

Joaquin Martin Pedret (Coordinador 
del Grau de Matemàtiques) 
Departament de Matemàtiques 
08193 Bellaterra (Barcelona) 
jmartin@mat.uab.cat   

Xavier Bardina Simorra (Coordinador 
del Grau d’Estadística aplicada) 
Departament de Matemàtiques 
08193 Bellaterra (Barcelona) 
bardina@mat.uab.cat 

 

Josep Maria Mondelo (Coordinador 
de relacions amb secundària)  
Departament de Matemàtiques  
08193 Bellaterra (Barcelona) 
secundaria@mat.uab.cat 

 

 Programa de suport a la realització de treballs de recerca per a estudiants de 
Batxillerat. 

 

La Universitat Autònoma té en marxa un programa anomenat "ARGÓ" que pretén 
apropar la nostra universitat als estudiants d’ESO o Batxillerat i facilitar el pas de 
l’ensenyament secundari a l’ensenyament universitari. Entre d'altres iniciatives, aquest 
programa ofereix assessorament i suport als estudiants de Batxillerat i de cicles 
formatius en el seu pas a la Universitat, també ofereix actualització de coneixements per 
al professorat i la possibilitat de conèixer centres d'estudis, projectes, recerques que es 
fan a l'Autònoma. Alguns exemples dels projectes que s’han desenvolupat amb 
professors del Departament de Matemàtiques de la UAB són: 

 

•  Rellotges de sol  

•  Nombres primers i tests de primalitat 

•  El nombre d'or  
•  El creixement de poblacions 

•  És la música un llenguatge sense gramàtica?  

•  Construccions geomètriques amb “regle i compàs” assistides per ordinador  

•  Introducció a l'astronomia a través de l'esfera celeste. 

•  Mètodes de votació: Podríem fer-ho millor!  

•  Enrajolaments del pla.  

•  Estadística, canvi climàtic i salut  

•  Un passeig per la Criptografia   

 

http://www.uab.cat/
http://www.uab.cat/
http://www.uab.es/servlet/Satellite/estudiar/tots-els-estudis/informacio-general/matematiques-grau-eees-1089963374371.html?para
http://www.uab.es/servlet/Satellite/estudiar/tots-els-estudis/informacio-general/fisica-matematiques-graus-eees-1089963374371.h
http://www.uab.es/servlet/Satellite/estudiar/tots-els-estudis/informacio-general/estadistica-aplicada-grau-eees-1089963374371.h
http://mat.uab.es/seccio
http://mat.uab.cat/seccio/
http://antalya.uab.es/ice/argo/Pagines/temes/mates.htm#rellotges
http://antalya.uab.es/ice/argo/Pagines/temes/mates.htm#nombres
http://antalya.uab.es/ice/argo/Pagines/temes/mates.htm#or
http://antalya.uab.es/ice/argo/Pagines/temes/mates.htm#crecixement
http://antalya.uab.es/ice/argo/Pagines/temes/mates.htm#musica
http://antalya.uab.es/ice/argo/Pagines/temes/mates.htm#construccions
http://antalya.uab.es/ice/argo/Pagines/temes/mates.htm#introduccio
http://antalya.uab.es/ice/argo/Pagines/temes/mates.htm#metodes
http://antalya.uab.es/ice/argo/Pagines/temes/mates.htm#enrajolaments
http://antalya.uab.es/ice/argo/Pagines/temes/mates.htm#camvi
http://antalya.uab.es/ice/argo/Pagines/temes/mates.htm#passeig


Per a trobar més informació sobre les propostes actuals consulteu: 
http://www.uab.cat/ice/argo/ 


