
                    MEMÒRIA D’ACTIVITATS ANY 2008
                           

1. Activitats de divulgació
- Fira de la ciència 2008 (Jaume I, Mallorca i Eivissa)
- Matemàtiques en família: 4 itineraris per Palma
- Tallers de jocs i valors amb famílies
- Col·laboració amb el dia escolar de les matemàtiques a Santanyí
- Itinerari matemàtic per Porreres

2. Activitats adreçades al públic escolar
- Proves Cangur 2008
- Sessions de preparació de l’Olimpíada de Batxillerat
- CentMat (Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic)
 - Setmana de la Ciència 2008 (Música i matemàtiques i Jaume I)
 - Fira del Fang a Marratxí. Tallers didàctics

3. Activitats de formació
- III Jornada de professorat de matemàtiques a Secundària (UIB)
- Jornada de professorat de matemàtiques a Barcelona (SCM-FEEMCAT)
- Curs de Trigonometria (CEP de Palma)
- Trobades al CEP del Palma per conferències del CREAMAT
- Seminari “Matemàtiques dia a dia”
- Seminari sobre competències de la FESPM a Córdova
- Seminari “festa de les matemàtiques”
- Projecte d’Innovació Educativa a Consell: competència matemàtica
- Aportacions als currículums de Secundària
- Taules rodones sobre competències adreçades (equips directius totes les illes)

4. Efemèrides
- Trobada de la SCHCT a Lleida. El solstici d’hivern a la Seu de Mallorca
- Celebració del bicenteranri Aragó (Castell de Bellver i sa Dragonera)
- Jornada Aragó a Barcelona (SCM – IEC)

5. Comunicació i difusió
- Portal web
- Correus electrònics

6. Publicacions
- Històries matemàtiques de la Ciutat vella (Aj. de Palma)
- Calendari 2009 (Aj. de Marratxí)
- Fira del Fang a Marratxí. Cartell: la successió del fang (Aj. de Marratxí)
- Recordant Aragó (quadernet-programa dels actes)
- Articles al CantaBou (CEP Inca) i Escola Catalana

7. Convenis i col·laboracions
- Signatura del conveni amb la Conselleria d’Educació per a l’ús del CentMat
- Col·laboracions institucionals amb la Conselleria d’Educació, la Conselleria d’Hisenda, el 
Consell de Mallorca, la UIB, l’ICE, l’Ajuntament de Palma, l’Ajuntament de Marratxí, 
l’Ajuntament d’Andratx, l’OAM, l’OCB d’Andratx, l’SCM, la FEEMCAT i Absac.

8. Biblioteca i hemeroteca (a l’aula Hypatia del CentMat)


