Alumnat nouvingut a l’ESO: acollida matemàtica

A càrrec del professor Sergio Gracia
Introducció
Sergio Gracia Cantador és professor de l’IES Mollet del Vallès. Durant el curs 2007-2008 va
realitzar un treball de recerca, dins del marc de les llicències retribuïdes del Departament
d’Educació, sobre l’elaboració d’un pla d’acollida matemàtica per a l’alumnat nouvingut a l’ESO.
El creamat, Centre de Recursos per Ensenyar i Aprendre Matemàtiques, amb l’objectiu de
difondre el treballs i materials elaborats durant les llicències d’estudi del passat curs, organitzarà
diferents conferències on els seus autors i autores podran exposar els seus treballs. Aquesta
primera presentació, preparada conjuntament amb el Programa de Formació per a l’Ensenyament
de les Matemàtiques, aborda un dels reptes més difícils amb els que ens trobem en el nostre dia a
dia com a educadors i educadores: l’atenció a alumnat nouvingut.

Dades generals
Dia:

Dimarts, 20 de gener de 2009.

Hora d’inici:

17:15 hores. (Durada 30 minuts)

Lloc:

Sala d’actes del Departament d’Educació (Via Augusta 202, Barcelona).

Inscripció
La inscripció d’aquesta presentació es farà conjuntament amb la de la conferència que es
realitzarà a continuació (Claus per comunicar ciència; a càrrec de Jaume Vilalta), encara que
siguin dos actes independents. Aquesta inscripció es por fer des de la web de formació del
professorat de la XTEC: http://www.xtec.cat/formacio/index.htm. El període d’inscripció s’estendrà
des del 17 de desembre de 2008 fins el 14 de gener de 2009. El codi de l’activitat és 9000110536.
El dia 16 de gener de 2009 es podrà consultar l’assignació definitiva de plaça en l’apartat
“consulta d’activitats” de la pàgina web esmentada.

Destinataris
Mestres de primària, professorat de secundària de matemàtiques i, en especial, professorat
d’aules d’acollida.

Objectiu
Aportar idees i recursos per la millora dels plans d’acollida de l’alumnat nouvingut des de la
perspectiva de les matemàtiques.

Presentació
Sovint ens trobem amb la necessitat de conèixer metodologies i materials adients de treball a
l’aula per tal d’afavorir l’alumnat nouvingut un aprenentatge de qualitat, integrador i cohesionador.
En aquesta conferència es presentaran metodologies i recursos utilitzables a l’aula de
matemàtiques amb l’alumnat nouvingut, propostes de protocols d’acollida i materials recollits a la
web elaborada pel conferenciant, que porta per nom el mateix títol del treball desenvolupat durant
la llicència: Pla d'acollida matemàtica per a l'alumnat nouvingut d'ESO.

