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Jornada de professors/es de Matemàtiques 
V Festa de les Matemàtiques 

Modalitat: Presencial Durada: 10 hores Activitat: 080525 

Àmbit: Illa Places: 50 Esdeveniment: 1820 

DESTINATARIS 

Adreçades al professorat de l’àrea de Matemàtiques de les Illes Balears 

OBJECTIUS 

1. Utilització didàctica dels recursos TIC a l’aula de Matemàtiques.  
2. Conèixer metodologies i recursos que afavoreixin l’adquisició de les competències 

matemàtiques. 
3. Aprofundir en la metodologia de la resolució de problemes, la didàctica i els recursos. 
4. Participar en les activitats organitzades en la V Festa de les Matemàtiques. 

PROGRAMA 

Horari Jornades IV Festa 

Divendres 13 de maig,  tarda 

15:30 – 16:00 

Recepció dels participants a l’auditori de Felanitx 
Lliurament de la documentació i camisetes a l’alumnat i al professorat 
participant a l’activitat. 

16:00 – 16:30 Presentació 

16:30 – 19:00 

1.- Ponència: Els recursos TIC per a l’àrea 
de Matemàtiques en el marc del Pla de 
Modernització del centre, a càrrec de Rafel 
Cortes. 
2.- Ponència: Matemàtiques amb Geogebra, 
a càrrec de Pep Bujosa. 
3.- Taula rodona sobre la utilització dels 
recursos tecnològics a l’aula. 
Lloc: Auditori de Felanitx 

Proves individuals de 
resolució de problemes 
Lloc: IES Felanitx 

Esplai i berenar 

19:00 – 20:00 
Matemàgia a càrrec de Llorenç Cloquell 
Lloc: Auditori de Felanitx 

Dissabte 14 de maig, matí 

09:00 – 12:00 

Gimcana i concurs de fotografia Matemàtica 
Lliurament d’instruccions de les proves  a l’alumnat i del concurs 
fotogràfic per a tothom que hi vulgui participar. S’ha de portar càmera 
digital pròpia. 
Per al professorat hi haurà assessorament sobre els llocs més 
emblemàtics del recorregut cultural i matemàtic de la gimcana.  
Lloc: Auditori de Felanitx 

Berenar 

12:00 – 13:00 

Resolució de problemes: Presentació dels resultats de les proves 
individuals 
Lloc: Auditori de Felanitx 
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Horari Jornades IV Festa 

13:00 – 13:30 

Presentació de les fotografies matemàtiques per part dels 
concursants 
Lloc: Auditori de Felanitx 

13:30 – 14:00 
Entrega de premis 
Lloc: Auditori de Felanitx 

 

COORDINACIÓ 

Miquel Martorell, assessor de formació del CEP de Manacor i Antònia Martorell, 
professora de matemàtiques de l’IES Santa Margalida. 

CERTIFICACIÓ 

Per optar a la certificació l’assistència ha d’arribar, com a mínim, al 80% de la duració de 
l’activitat (BOCAIB núm. 8-17/01/02 Ordre del 2 de gener) i s’ha participar activament a les 
activitats proposades durant l’activitat. 
 

INSCRIPCIONS 

Per inscriure's aquest curs cal sol·licitar-ho a Portal del personal > Formació del 
professorat > Sol·licitud  cursos > CEP de Manacor. 
Termini d'inscripció: de dilluns 21 de març al dijous 5 de maig. 
El llistat d’admesos es farà públic el divendres 6 de maig. 
Els admesos han de confirmar la seva assistència fins el dimecres 11 de maig. 
La no confirmació implica pèrdua de la plaça. 
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