
LES MATEMÀTIQUES RIGOROSES ES FAN AMB EL CAP,

 LES MATEMÀTIQUES HERMOSES S’ENSENYEN AMB EL COR”. Claudi Alsina

ADREÇAT a mestres d’educació primària.
NOMBRE DE PARTICIPANTS: mínim 20 – màxim 30
LLOC: CEP de Palma.

SESSIÓ CONTINGUT PONENT
27/01/09

17:30-20:30 Línies bàsiques de la didàtica de la matemàtica a 
primària

Félix Rodríguez Díaz
Professor de didàctica de les 

matemàtiques a la UIB
28/01/09

17:30-20:30 Treball de la competència matemàtica i la seva 
relació i aplicabilitat en la vida quotidiana

Félix Rodríguez Díaz
Professor de didàctica de les 

matemàtiques a la UIB
03/02/09

17:30-20:30 MANIPULEM
Desde les desenes fins als paral·lelograms, des de 

la suma fins al càlcul de volums… Hi ha molts 
materials al mercat, però també en podem trobar 
molts a casa per tal que l’alumne/a jugui, manipuli  

i, a més, aprengui matemàtiques.

Maria del Mar Rigo Rigo
Professora de matemàtiques de 

l’IES Santanyí i Vice-presidenta de 
la Societat Balear de matemàtiques

www.xeix.org

04/02/09
17:30-20:30 CONNECTEM

Càlcul, mesura, geometria, atzar, gràfics… tot està 
connectat. Però, a més, també podem connectar 

les matemàtiques amb la pintura, la música,  
l’arquitectura, la publicitat, la literatura.

Maria del Mar Rigo Rigo
Professora de matemàtiques de 

l’IES Santanyí i Vice-presidenta de 
la Societat Balear de matemàtiques

www.xeix.org

11/02/09
17:30-20 Projecció del video de la conferència de 

CREAMAT:
“Per pescar més val una xarxa que una canya” 

de Carme Burgués i posterior debat

Moderador:
Pep Lluís Pol i Llompart

President de la Societat Balear de 
matemàtiques
www.xeix.org

12/02/09
17-19:30

Itinerari matemàtic
“Històries matemàtiques de la Ciutat Vella”

Pep Lluís Pol i Llompart
Daniel Ruíz Aguilera
Centre d’aprenentatge 

cientificomatemàtic 
http://www.xeix.org/-centmat-

09/03/09
17:30-20:30 EXPOSICIÓ DE LES APLICACIONS D’AULA

Francisca Torrilla Garau
Assessora de primària del CEP i 
algun/a dels ponents del curs (a 

determinar)
COORDINACIÓ: Francisca Torrilla Garau, ftorrilla@dginnova.caib.es , assessora 
d’educació primària del CEP de Palma.

VISQUEM LES MATEMÀTIQUES. MATEMATITZEM !
Modalitat: Curs           Durada: 20 hores                    Crèdits: 2

Activitat: 070315-3541 Clau:N138

mailto:ftorrilla@dginnova.caib.es


OBJECTIUS:
• Actualitzar les estratègies metodològiques i els recursos per a l’adquisició de competències 

matemàtiques del professorat i de l’alumnat.
• Aportar noves alternatives per a l’ensenyament de les matemàtiques per tal de fer-les més 

properes a l’alumnat.
• Conèixer diferents estratègies d’intervenció i dinamització dels grups a l’aula.
• Adquirir eines i estratègies per incorporar les TIC a la pràctica docent.
• Generar un procés de millora professional en l’educació matemàtica a partir del model de 

pràctica reflexiva.

CONTINGUTS:
• Línies bàsiques en la didàctica de les matemàtiques.
• Estratègies i recursos metodològics per millorar el desenvolupament de les competències 

en l’àmbit matemàtic de l’alumnat.
• Estratègies i tècniques per a la dinamització i gestió de grups.
• L’ús de les TIC en el procés d’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques

METODOLOGIA: Teòrica, pràctica, reflexiva i participativa

CONDICIONS DE CERTIFICACIÓ:
• Assistir com a mínim al 80% de les sessions del curs ( BOIB núm. 8, 17/01/02, ordre del 2 

de gener de 2002).
• Elaborar i lliurar, en suport informàtic,  una aplicació didàctica a l’aula relacionada amb els 

objectius, continguts i activitats del curs. 

INSCRIPCIONS: 
Podeu fer la inscripció fins dia  18 de  gener  de 2009 a les 23 hores.
Per inscriure’s, cal emplenar el formulari que trobareu a la secció d’activitats de la web del CEP 
de Palma http://cprpalma.caib.es

IMPORTANT ! 
Podeu consultar la llista d’admesos, a partir de dia 20 de gener  a les 14 h., des de la web 
del CEP de Palma http://cprpalma.caib.es a l’apartat INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS ⇒Anar 
al llistat d’activitats i al llistat d’admesos o directament des de l’enllaç 
http://cprpalma.caib.es/activitats/activitats.htm o per telèfon al 971420748.

Recordeu que, una vegada que hagi sortit la llista d’admesos, heu de confirmar la vostra 
assistència i podeu fer-ho, fins dia  22 de  gener de 2009 a les 19 h:
- Des de la web del CEP de Palma, INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS ⇒ Formulari 

electrònic per confirmar l’assistència o directament des de l’enllaç 
http://ceppalma.net/formularis/activi/for_assis.htm

- Per telèfon 971420748, fax, una vegada que hagi sortit la llista d’admesos.

C/ Gregorio Marañón, s/n          07007 -  Palma  -  Illes Balears         Telèfon: 971 420748   Fax: 971 249532 

E-mail: cprpalma@caib.es

mailto:cprpalma@caib.es
http://ceppalma.net/formularis/activi/for_assis.htm
http://cprpalma.caib.es/activitats/activitats.htm
http://cprpalma.caib.es/
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