Constant o variable, el canvi depèn de tu. Relacions i canvi, un bloc
fonamental del currículum.
A càrrec de Carme Burgués
Introducció
Carme Burgués és professora de Didàctica de les Matemàtiques de la Facultat de
Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona.
El creamat, Centre de Recursos per Ensenyar i Aprendre Matemàtiques, us convida a
participar en una interessant conferència en la qual s’aportaran interessants reflexions
sobre com treballar aquest bloc del currículum a tots els nivells educatius.
Presentació
Els patrons i les relacions apareixen en totes les parts de la matemàtica. Reconèixer
patrons i relacions en matemàtiques i en el món real i ser capaç de generalitzar-les es
el que permet predir el que passarà i resoldre els problemes de manera més eficient.
L'estudi dels patrons i de les relacions cal que s’iniciï des dels nivells elementals i
continuï tota l'escolarització per anar desenvolupant aquesta habilitat tant genuïnament
matemàtica. Que es important? i Com ho podem fer? son algunes qüestions a les que
s’intentarà donar resposta.

Destinataris
Mestres d’educació primària i professorat d’educació secundària.
Dades generals
Aquesta conferència es realitzarà dues vegades: una a Barcelona i una altra a
Tarragona (amb la col·laboració dels Serveis Educatius de Tarragona).




Barcelona
o Dia: Dimecres, 5 d’octubre de 2011.
o Hora d’inici: 18:00 hores.
o Lloc: Sala d’actes del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202226, Barcelona).
Tarragona
o Dia: Dimecres, 19 d’octubre de 2011.
o Hora d’inici: 17:30 hores.
o Lloc: Sala d'actes de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
de la URV (Ctra. de Valls s/n, Campus Sescelades)

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 17 de
setembre fins el 10 d’octubre de 2011. El codi de l’activitat és el 9000030536. El dia 12
d’octubre de 2011 es podrà consultar l’assignació definitiva de plaça en l’apartat
“consulta d’activitats” de la pàgina web esmentada.
La inscripció per Girona s’anunciarà properament a la web del creamat.

