Modalitat: Curs
Àmbit: CEP
Clau: 091009
Codi: 070295 / 1173
Durada: 20 hores ( 2 crèdits)
Places: mínim: 12
màxim: 25

EINES I RECURSOS MATEMÀTICS PER A PRIMÀRIA
DESTINATARIS: Professorat d’Educació Primària.
OBJECTIUS:
•
•

•

Donar a conèixer algunes eines i dinàmiques que permetin treballar les matemàtiques des d’una
perspectiva competencial significativa.
Actualitzar les estratègies metodològiques i els recursos per a l’adquisició de competències
matemàtiques del professorat i de l’alumnat.
Generar un procés de mollora professional en l’educació matemàtica a partir del model de pràctica
reflexiva

CONTINGUTS:
•
•
•
•

Operacions.
Mesura.
Geometria.
Tractament de la informació.

CALENDARI, LLOC, HORARI I PONENTS:
Al CEP d’Inca els dies:
20 d’octubre, de 17’00 a 20’30h. Operacions. Josep lluís Pol (SBM-XEIX, professor del CentMat)
22 d’octubre, de 17’00 a 20’30h. Geometria. Maria del Mar Rigo (SBM-XEIX, professora de l’IES Santanyí)
27 d’octubre, de 17 a 20’30h. Mesura. Rosalia Bilbao (SBM-XEIX, professora de l’IES Joan Alcover)
29 d’octubre, de 17’00 a 20’30h. Tractament de la informació. Daniel Ruiz (SBM-XEIX, professor del
CentMat i de la UIB)
31 d’octubre, de 9’00 a 13’00h. Itinerari de natura a Es Carnatge (Palma)
30 de novembre, de 17’00 a 19’00h. posada en comú de les aplicacions realitzades.

METODOLOGIA:
El curs tindrà un caràcter especialment pràctic i participatiu.

INSCRIPCIÓ:
Fins dia 13 d’octubre accedint al portal del personal https://www.caib.es/pfunciona/
(personal docent / formació del professorat / sol.licitud de cursos / CEP d’Inca / inscriu-te).
El llistat d'admesos es farà públic dia 14 d’octubre i cal confirmar l’assistència també al portal del
personal https://www.caib.es/pfunciona/ (personal docent / formació del professorat /
confirma cursos) fins dia 15 i 16 d’octubre. La no confirmació implica la pèrdua de la plaça.
Així mateix, a la pàgina web del CEP d’Inca http://cprinca.caib.es (Participa en una activitat)
trobareu uns enllaços amb el portal del personal.
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COORDINACIÓ:
Isabel M. Cerdà Moragues, assessora d’Educació Primària del CEP d’Inca

CONDICIONS DE CERTIFICACIÓ
Per optar a la certificació l’assistència ha d’arribar, com a mínim, al 80% de la duració de l’activitat
(BOIB num. 8 de 17/01/02 Ordre de 2 de gener) i s’ha de participar activament a les activitats
proposades durant el curs.

COL:LABORA
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