VUITENA JORNADA D’ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES

L’avaluació a l’aula des d’infantil fins a la universitat:
una eina per a millorar l’aprenentatge de l’alumnat
Dissabte 17 de setembre de 2011
Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, Barcelona)
COMITÈ ORGANITZADOR
Iolanda Guevara, Mireia Pacreu, Javier Palomo, Mariona Petit, Josep Lluís Pol,
En els últims anys, l’allau de proves externes i d’estudis internacionals per a mesurar l’aprenentatge de
l’alumnat en el marc d’un currículum per competències podria deixar en un segon terme l’avaluació com a
eina del professorat, d’ús intern, per a fer el seguiment de l’aprenentatge del seu alumnat. L’objectiu de la
trobada és posar en comú les expectatives i les inquietuds que genera l’avaluació, en aquest segon vessant,
i compartir algunes experiències que s’han dut a terme.
PROGRAMA
Sala Prat de la Riba
09.45 - 10.00

Obertura i presentació de la Jornada

10.00 - 11.30

Taula rodona
«Quin tipus d’avaluació afavoreix el seguiment de l’aprenentatge de l’alumnat i esdevé
una eina per a millorar la gestió de l’aula?»
Moderador:
Ponents:

Joan Mateo (Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu)
Neus Cònsul (Mat. Aplicada I, ETSEIB, Universitat Politècnica de Catalunya)
Maurici Contreras (IES Benicalap, València)
Rafael Rodríguez (Secundària Cat)
**** (Primària per confirmar)

11.30 - 12.00

Pausa cafè

12.00 - 12.45

Debat

12.45 - 13.10

Presentació de la convocatòria conjunta (FEEMCAT - XEIX - Al·KHWARIZMI)
del Premi Maria Antònia Canals

13.10 – 13.30 Presentació del NouBiaix (FEEMCAT - SCM)
14.00 - 16.00

Dinar

16.00 - 17.00

Joana Villalonga (Escola Joan Roca, avinguda Meridiana, Barcelona)
Pilar Figueras (INS Vila de Gràcia, Barcelona)

17.00 - 18.00

Maite Górriz (INS Príncep de Viana, Barcelona)
Juan Jesús Donaire (Universitat Autònoma de Barcelona) (per confirmar)

18.00

Clausura de la Jornada

Inscripcions a l’adreça: http://scm.iec.cat/jornades/ensenyament8.asp abans del 15 de setembre. El preu del
dinar és de 14 euros que haureu d’abonar per anticipat al compte 2100-0963-61-0200057373, anotant el
vostre nom. Els docents del Departament d’Ensenyament tindran un certificat de participació a l’activitat de 6
hores.

