
TROBADA DE SEMINARIS DE MATEMÀTIQUES

Modalitat: Intercanvi d’experiències     Codi: 3636-070430             Clau: N 233
Durada: 10 hores                                                                        Crèdits: 1

 

Dates: 3 i 4 d’abril de 2009                    Lloc: Edifici Anselm Turmeda,   
                                                                                 Campus de la UIB
Àmbit: Mallorca                                     Places: 200

OBJECTIUS:
• Compartir experiències d'innovació que duen a terme els diferents seminaris.
• Fer  públic  allò  que  sabem per  agafar  consciència  de  grup,  de  professionals  que 

aprenen junts.
• Mantenir l'espai de comunicació i d'intercanvi creat en cursos anteriors.

CONTINGUTS:
• Les competències matemàtiques.
• La influència de les matemàtiques en el projecte col·lectiu

DIVENDRES 3 D’ABRIL DE 2009
Horari Programa

16 a 16:30h Recepció dels participants i lliurament de material. 
Visita a l’exposició de plafons i materials.

16:30 a 16:45h PRESENTACIÓ DE LES JORNADES
Sra. Assumpció Sempere, directora del CEP de Palma
Sra. Sacramento López, directora en funcions del CEP d’Inca
Sr. Lluís Ballester, director de l’ICE. UIB 
Sr. Josep Lluís Pol, president de la Societat Balear de Matemàtiques SBM-
XEIX

16:45 a 17:30h Presentació dels diferents seminaris de matemàtiques de Mallorca:
- La competència matemàtica i la vida a l’aula d’Educació Infantil (CEP 

d’Inca i CEP de Palma).
- Matemàtica dia a dia. Primària i Secundària (CEP de Palma)

 Ponent

17:30 a 18:30h CONFERÈNCIA INAUGURAL

MATEMÀTIQUES PER A TOTS

Sr. Carlos Gallego: professor de la 
Facultat  de  Psicologia  i  Ciències 
de  l’Educació  i  de  l’Esport 
Blanquerna. URL.

18:30 a 19h Descans
19  a   21h. Presentació experiències:

Educació infantil
Educació primària

Membres dels seminaris

DISSABTE 4 D’ABRIL DE 2009
Horari Programa Ponent
9 a 11h Presentació d’experiències:

Educació infantil
Educació primària  

Educació  secundària

Membres  dels  seminaris  de 
matemàtiques 

11 a 11:30h Visita a l’exposició de plafons i materialsAutors/es dels diferents plafons
11:30 a 12h Descans i berenar
12 a 13:45h. Presentació d’experiències:

Educació infantil, Educació primària, 
Educació  secundària

Membres  dels  seminaris  de 
matemàtiques.

13:45 a 14h.
CLOENDA

Sr. Josep Lluís Pol, president de la 
Societat  Balear  de  Matemàtiques 
SBM-XEIX



DESTINATARIS: 
Bloc  A: Professorat  en  actiu  d’educació  infantil,  d’educació  primària  i  d’educació 
secundària. 
Bloc  B: Llicenciats  i  diplomats  de  l’àrea  de  ciències,  comunitat  universitària,  altres 
persones interessades en la temàtica.

INSCRIPCIONS:  Fins al dia 25 de març de 2009
Bloc A:

• Professorat en actiu de l’illa de Mallorca: per internet, omplint el formulari que trobareu a 
la  secció  d’activitats  de  la  web  del  CEP  de  Palma   http://cprpalma.caib.es.  Cal 
especificar en el formulari d’inscripció, a l’apartat d’observacions, el CEP al qual pertany el 
vostre centre.

• La llista d’admesos i la llista d’espera es faran públiques al CEP de Palma i a la seva web 
dia 30 de març a partir de les 12 hores. 

• IMPORTANT: És imprenscindible confirmar l’assistència al CEP de Palma, a través de la 
web o telefònicament, durant els dies 31 de març i 1 d’abril.

Bloc B:

• Emplenar  el  full  d’inscripció  (disponible  a  la  web  de  l’  ICE  http://www.ice.uib.cat. 
Efectuar l’ingrés corresponent al compte corrent de Sa Nostra 2051-0151-61-1007257438 
a  nom  del  curs  i  de  la  persona  interessada  i  remetre’n  el  resguard  als  serveis 
administratius.  Si  ho  desitgeu,  podeu  fer  el  pagament  mitjançant  tarja  bancària 
directament als serveis administratius.  Envieu tota la documentació al  correu electrònic 
cursos@uib.es (Assumpte: Trobada Seminaris  Matemàtiques) o bé lliurue-la als Serveis 
administratius de l’edifici Sa Riera. C/ Miquel dels Sants Oliver, 2. De dilluns a divendres de 
9 a 14h i dimarts i dijous de 16 a 19 h.Tel.: 971 17 31 32 / 24 10. Telefax: 971 17 24 35.

PREUS:
Bloc A:

• Professorat en actiu d’Educació Infantil, Primària i Secundària: gratuït 
Bloc B:

• Llicenciats i diplomats de l’àrea de ciències: 40€
• Comunitat universitària: 20€
• Altres persones interessades per la temàtica de la jornada: 40€

CRITERIS DE SELECCIÓ:  
Ordre de prioritat:
1. Persones que formen part d’algun dels seminaris de matemàtiques del CEP d’Inca i /o del CEP 

de Palma.
2. Professorat que actualment participa en activitats formatives a centres relacionades amb la 

temàtica.
3. Professorat que ha participat en algun dels cursos de l’àrea realitzats en els CEP.
4. Professorat interessat en la temàtica.
Aquestes condicions s’han d’especificar en l’apartat d’observacions del formulari d’inscripció.

CERTIFICACIÓ: 
• Serà obligatori  assistir  com a mínim al  80% de la  durada de les  Jornades (BOIB núm 8-

17/01/02, ordre del 2 de gener de 2002) .

COORDINACIÓ: 
CEP  Inca:  Sacramento  López,  assessora  de  formació  del  professorat,  educació  infantil 
slopez@dginnova.caib.es
CEP  Palma:  Francisca  Torrilla,  assessora  de  formació  del  professorat,  educació  primària 
ftorrilla@dginnova.caib.es
Núria Vives, assessora de formació del professorat, educació infantil nvives@dginnova.caib.es
Institut de Ciències de l’Educació (ICE): Mar Rayó mariadelmar.rayo@uib.es

COL·LABOREN:

CEP de Palma: C/ Gregorio Marañón, s/n - 07007 - Palma  - Illes Balears       Telèfon: 971 420748      Fax: 971 249532    E-mail: cprpalma@caib.es

Durant les dues jornades hi haurà  exposició i venda de llibres i de materials.
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