
  

 

 

 

 
 

SISENA JORNADA D’ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES 
 
Les revistes de matemàtiques, un espai de comunicació per al professorat des 

d’infantil a la universitat?  
 

Dissabte 19 de setembre de 2009  
Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, Barcelona) 
 

COMITÈ ORGANITZADOR 
Carme Aymerich , Marianna Bosch, Iolanda Guevara, Josep Pla, Josep Lluís Pol  
 

Biaix, Suma, Notícies, Uno,... revistes d’associacions, societats i del món editorial, sobre l’ensenyament i 
l’aprenentatge de les matemàtiques, quin paper juguen dins de la comunitat de docents d’aquesta  
disciplina? Experiències didàctiques, activitats d’aula, escrits d’opinió, de divulgació i d’investigació, què hi 
busquen els lectors i lectores? Digitals o en paper? De venda lliure o per subscripció? Per tal de debatre 
algunes d’aquestes qüestions, ens ha semblat d'interès dedicar la sisena Jornada conjunta a fer una reflexió 
sobre el paper de les revistes com a espai de comunicació entre el professorat de les diferents etapes 
educatives. 

PROGRAMA 

Sala Prat de la Riba 
 

  9.45 - 10.15  Obertura i presentació de la Jornada 

10.15 - 12.15  Taula rodona: Quines característiques hauria de reunir una revista adreçada al professorat  
                       de matemàtiques des d’infantil a la universitat? 
Moderador: Josep Pla  
Ponents: Mequè Edo (FEEMCAT: Biaix); Onofre Monzó (FESPM: Suma);  
  Enric Ventura (SCM: Butlletí i Notícies); Núria Planas (GRAÓ: Uno)  
 Daniel Ruiz (XEIX: Butlletí electrònic) 

 

11.15 - 11.45  Pausa (cafè) 
 

12.15 - 13.30  Debat i recollida del qüestionari1 
 

14.00 - 16.00 Dinar 
 

16.00 - 17.00 Sessions paral�leles  
Antoni Obis (CEIP Guillem Claramunt, La Secuita) “L’autonomia en l’aprenentatge de les matemàtiques al 
cicle inicial”.  
Ramon Nolla (IES Pons d’Icart, Tarragona) “Sangakus. Contemplació i raó”. 

 
17.00 - 18.00 Sessions paral�leles  
Lluís Sabater (IES Llançà, Llançà) “L’àrea que es pot veure des d’un cim d’altura L és, gairebé, 40000L”.  
Josep Lluís Solé (FM de la UAB) "Un  passeig per algunes paradoxes i problemes de la Teoria de la 
Probabilitat". 
            
18.0 Clausura i cafè 
 

 

Inscripcions: cal enviar un missatge a scm@iec.cat o bé trucar al telèfon 933 248 583 (Núria Fuster) abans del 14 de setembre. 
No us oblideu d’indicar el vostre nom i cognoms i una adreça electrònica de contacte. Especifiqueu, si us plau, si vindreu només al matí, 
només a la tarda o tot el dia, i si us quedareu a dinar. El preu del dinar és de 31 € (aprox.), que podreu abonar en arribar. La inscripció 
a la Jornada és gratuïta.  

                                                           
1 L’objectiu del qüestionari, que es lliurarà a l’entrada, és recollir dades sobre la difusió de les revistes de matemàtiques i les 
preferències de les persones que les llegeixen.   

Si desitgeu certificat d’assistència, reconegut pel Departament d’Educació, cal que 
feu doble inscripció, aquesta segona a través de l’aplicactiu que trobareu a la web 
del CREAMAT http://phobos.xtec.cat/creamat/joomla/ 

 


