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DESTINATARIS 

Mestres d’Educació Primària de centres públics 
i concertats, tutors/es de primària o 

especialistes que actualment imparteixin 
matemàtiques. 

Destinataris 

Durada: 20 hores      Places: 30 

Àmbit: CEP Palma                           
Lloc: Cep de Palma 

Matemàtica competencial i manipulativa 

 
MODALITAT: CURS            ACTIVITAT:   660187    ESDEVENIMENT:  4635     CLAU:   V038          
 

OBJECTIUS 
 
-Conèixer diferents recursos manipulatius que 
es puguin aplicar a l'àrea de matemàtiques. 
 
-Treballar els continguts i les relacions 
matemàtiques de manera menys abstracta, a 
partir de material manipulatiu. 
 
-Aprendre estratègies didàctiques i 
organitzatives,  amb els materials manipulatius, 
que permetin millorar la competència 
matemàtica. 

 

 
 
-El material manipulable com a eina per 
aprendre i ensenyar matemàtiques. 
 
-Tipus de material manipulable específic i 
adaptacions del mateix en funció del cicle.  
 
-Experiències d'altres centres amb l'ús dels 
materials manipulables a l'àrea de 
matemàtiques. 

CONTINGUTS 
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LLOC, DATES I HORARI:     CEP DE PALMA  
 

29 DE GENER 
 (de 17:00 a 20:00) 

 El material manipulatiu. Marc teòric i metodològic. 

 Els àbacs.  
o Com es poden emprar per representar els nombres i ajudar a la comprensió del 

sistema decimal. 
o Com realitzar i visualitzar les operacions bàsiques. 

05 DE FEBRER 
 (de 17:00 a 20:00) 

 Els policubs (peces cúbiques de plàstic que es poden unir entre si). 
o Com treballar diferents blocs de continguts matemàtics amb els policubs. 
o Algunes propostes: sèries numèriques i geomètriques, fraccions, cossos 

geomètrics, mesura. 

12 DE FEBRER 
 (de 17:00 a 20:00) 

 Els reglets numèrics de Cuisenaire i de Maria Antònia Canals, els «nombres de colors».  
o Material molt útil per descobrir propietats dels nombres i de les operacions 

bàsiques. 
o Com es pot relacionar la geometria amb els nombres i les operacions. 

19 DE FEBRER 
 (de 17:00 a 20:00) 

 Els geoplans. 
o Eina per treballar, de manera visual i dinàmica, continguts dels blocs de 

geometria i de mesura.  
o Com podem plantejar, discutir i comprovar hipòtesis a través dels geoplans. 

05 DE MARÇ 
 (de 17:00 a 20:00) 

 Les cartes, els daus, els dòminos i els bingos.  
o Com podem, a partir del context d’un joc de taula, ajudar a adquirir i consolidar 

diversos conceptes. 
o Com utilitzar aquests jocs de taula per a practicar el que s’ha treballat a l'aula. 

12 DE MARÇ 
 (de 17:00 a 20:00) 

Posada en comú de diferents experiències d'aula, dels participants del curs, amb material 
manipulable. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Tots els ponents són membres de la societat balear SBM-XEIX. Han participat a diverses jornades i cursos de 
formació en l’aprenentage i ensenyament de les matemàtiques. Des del curs 2013-2014 organitzen diferents 
tallers i activitats de matemàtiques dirigits a mestres d’Educació Primària. 
 

 Aina González Juan, mestra d’Educació Infantil i  Primària al CEIP Marián Aguiló. 
 

 Maria Magdalena Martí Pons, mestra d’Educació Infantil i Primària al CEIP Marián Aguiló. 
 

 Ana Belén Petro Balaguer, professora de Didàctica de les Matemàtiques al Grau d’Educació Infantil i 
Primària de la Universitat de les Illes Balears. 
 

 Juan Vicente Riera Clapés, professor de Didàctica de les Matemàtiques al Grau d’ Educació Primària 
de la Universitat de les Illes Balears i professor de matemàtiques de l’IES Bendinat. 
 

 Maria Àngels Rueda Portilla, mestra d’Educació Infantil i Primària al CEIP Son Anglada. Secretària del 
centre. 
 

 Daniel Ruiz Aguilera, professor de Didàctica de les Matemàtiques al Grau d’Educació Primària  i al 
Grau de Matemàtiques de la Universitat de les Illes Balears. 

 

PONENTS 

 
Es combinaran les sessions presencials amb tres 

hores de feina a través de l’entorn virtual 
EDMODO 



 
 
 
 

CRITERIS DE SELECCIÓ DELS PARTICIPANTS 
 

Es seguirà el mateix ordre de preferència 
que figura a l’apartat de DESTINATARIS  
  
En igualtat de condicions, es seguirà 
l’ordre d’inscripció. 
 

CERTIFICACIÓ 

 
Per obtenir-la els participants hauran de: 
 
1-Assistir al 80% de la fase presencial (BOIB núm. 8-17/01/02, 
Ordre del 2/01/02).  
 
2-Participar activament a les sessions i a un entorn virtual, així 
com realitzar una aplicació pràctica a l’aula. 

 

 

Coordinació:   Elisabet Parés Castells, assessora educació Primària del CEP de Palma     

          elisabetpares@ceppalma.net                                          Telf. 971 420748  ext. 209 

 

 

   INSCRIPCIÓ/ADMESOS/CONFIRMACIÓ/LLISTA D’ESPERA 
 
 
 

INSCRIPCIÓ: a través del Portal del personal  https://www.caib.es/pfunciona del 1 de 
desembre fins al 21 de gener del 2015 inclòs.  Recordeu que podeu posar a 
“Observacions” tot allò que pugui  recolzar la vostra sol·licitud. 
 

 LLISTA D’ADMESOS: sortirà publicada el 23 de gener a partir de les 09:00h. Podreu 
consultar si heu estat admesos/es o esteu en llista d’espera a ”Sol·licitud cursos”, dins del 
menú Formació del Professorat i seleccioneu CEP de Palma. 

  
 CONFIRMACIÓ: si esteu admesos/es us cal confirmar la vostra assistència fins a les 
  12:00h del 26 de gener a l’apartat ”Confirma cursos”, dins el menú “ Formació del 

Professorat”. La no confirmació implicarà la pèrdua de plaça. 
 

LLISTA D’ESPERA: en cas de quedar places vacants, passat el termini de confirmació, les 
persones que estiguin a la llista d’espera i que segueixin interessades en participar al curs 
hauran d’enviar un correu electrònic del dia 23 de gener al 28 de gener a l’adreça 
elisabetpares@ceppalma.net, posant com a assumpte “Matemàtica competencial i 
manipulativa”. Al cos del missatge hauran d’escriure el seu nom complet, el seu DNI, 
telèfon i la frase “ESTIC INTERESSAT/DA EN PARTICIPAR”. Aquells correus electrònics que 
no compleixin amb aquestes indicacions no es tindran en compte. Totes les persones de la 
llista d’espera que enviïn aquest correu, respectant l’ordre d’inscripció i el màxim de places 
disponibles, s’incorporaran a la llista definitiva.  
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