
Contextos de vida quotidiana per aprendre matemàtiques a 
l'Educació Infantil. 
 

A càrrec d’Àngel Alsina 
 
Introducció 
 
Àngel Alsina és professor de Didàctica de la Matemàtica a la Universitat de Girona i 
una persona molt activa en la formació permanent del professorat. Ha realitzat molts 
cursos i assessoraments en centres d’infantil i primària tant a Catalunya com a la resta 
de l’estat. És especialment coneixedor de l’etapa 0 – 6, de la qual sempre en remarca 
la unitat entre els dos cicles que la formen. És autor de diversos textos sobre l’etapa i 
ha realitzat recerca sobre el tema. 
 
El creamat, Centre de Recursos per Ensenyar i Aprendre Matemàtiques, us convida a 
participar en una interessant conferència en la qual s’abordarà el treball contextualitzat 
de la matemàtica en la primera etapa educativa. 
 
 
Presentació  
 
En aquesta conferència s'argumenta la importància de desenvolupar el pensament 
matemàtic a les primeres edats a partir de contextos de vida quotidiana. S'exposen els 
coneixements matemàtics que cal treballar i com treballar-los de forma sistemàtica a 
partir de l'entorn immediat. Per tal exemplificar-ho, es presenten diverses situacions 
d'aprenentatge de les matemàtiques en contextos de vida quotidiana implementades 
per mestres d'Educació Infantil de diversos punts de la geografia catalana i espanyola. 
 

 
 
Destinataris 
 
Mestres d’educació infantil i altre professorat de matemàtiques interessat en el tema. 
 
Dades generals 
 
Aquesta conferència es realitzarà dues vegades: una a Barcelona i una altra a Girona 
(amb la col·laboració del Serveis Educatius de Girona i servirà per inaugurar la seva 
nova seu). 
 

 Barcelona 
o Dia:   Dimecres, 19 d’octubre de 2011. 
o Hora d’inici:  18:00 hores. 
o Lloc:  Sala d’actes del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-

226, Barcelona).  



 Girona 
o Serà durant el mes d’octubre. Es determinaran el dia, lloc i hora molt 

properament i s’anunciarà oportunament a la web del creamat.  
 
Inscripció 
 
Per totes dues conferències l’aforament del local imposa un nombre limitat de places 
per la qual cosa les persones que desitgin assistir a les conferències des hauran de fer 
una inscripció mitjançant la web de formació del professorat de la XTEC: 
http://www.xtec.cat/formacio/index.htm.  
 
Per la conferència de Barcelona el període d’inscripció s’estendrà des del 10 d’octubre 
fins el 17 d’octubre de 2011. El codi de l’activitat és el 9000040536. El dia 18 d’octubre 
de 2011 es podrà consultar l’assignació definitiva de plaça en l’apartat “consulta 
d’activitats” de la pàgina web esmentada. 
 
Per la conferència de Girona el període d’inscripció s’obrirà properament i s’anunciarà 
a la web del creamat. 


