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La consellera d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, Bàrbara Galmés, ha inaugurat el 
Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic, un nou 
espai per a la renovació didàctica de les 
Matemàtiques on, a través d’activitats 
pedagògiques, s’explica aquesta matèria amb 
exemples quotidians i amb una visió aplicada a la 
realitat que permetrà a l’alumnat contrastar 
coneixements teòrics, en concret l’abstracció 
matemàtica i científica, amb la pràctica.

Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic de les Illes Balears
El Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic de les Illes Balears, que també ha comptat amb el 
suport de Sa Nostra, la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX i l’Ajuntament de Palma, 
pretén ser un punt de trobada per a l’alumnat i professorat amb la finalitat de desenvolupar activitats 
acadèmiques que permetin, des d’una pràctica de la reflexió, la renovació metodològica i un 
ensenyament de qualitat.

D’aquesta manera, l’espai és un servei educatiu innovador i que s’adequa a les exigències i 
requeriments de la societat actual i a l’educació de qualitat. De fet, no es coneix cap precedent a 
l’estat espanyol d’una iniciativa com aquesta.

Amb la creació d’aquest centre d’aprenentatge i a través de les activitats que es duran a terme, es 
facilitarà a l’alumnat de tots els nivells, des de primària fins a batxillerat, passant per secundària, 
l’adquisició de les competències matemàtiques bàsiques, que el permeti desenvolupar-se a nivell 
personal i que el prepari per a la vida adulta en l’àmbit d’una societat altament tecnificada.

La Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears aposta per el suport educatiu a 
través d’activitats didàctiques fora dels centres educatius, com les que es poden desenvolupar a 
aquest centre. Dins les seves aules, els tutors explicaran als alumnes les matemàtiques amb 
exemples quotidians, des d’una perspectiva aplicada a la realitat, i que complementarà la teoria que 
s’imparteix dins l’aula.

La creació d’aquest espai didàctic té una doble vessant:

1) Respecte a l’alumnat: Es pretén sensibilitzar-lo de la importància i la bellesa de les 
matemàtiques; tenir un espai d’activitats que, per les seves característiques, no es puguin oferir en el 
marc acadèmic d’un centre convencional; difondre metodologies que contribueixin a millorar els 
coneixements matemàtics de l’alumnat i facilitar l’ús de mitjans informàtics i tecnològics en 
general, d’aplicació a les matemàtiques.

2) Respecte als docents de matemàtiques: Facilita als docents que imparteixen aquesta 
assignatura disposar d’una eina més de divulgació, un aprenentatge de fàcil incorporació a la 
pràctica diària dins l’aula. El Centre també serà un ens difusor d’activitats i recursos didàctics 
novedosos i encarregat de potenciar-ne d’altres que contribueixin a la formació permanent del 
professorat de matemàtiques

El Centre d’Aprenentatge Científicomatemàtic pretén convertir-se en un espai de coneixement, 
innovació i recerca en el camp de la didàctica de les matemàtiques i de debat i reflexió entre els 
docents.


