
 

L’entorn d’exercitació matemàtica ExerMath 
Curs de formació a distància 

2n trimestre del curs 2009-10 

080034 

20 hores 

Objectius 
• Saber realitzar un seguiment de l’evolució dels aprenentatges de forma més rigorosa i ràpida 

mitjançant ExerMath. 
• Creació de seqüències d’exercicis – fulls d’exercicis i/o problemes – amb la gradació adient 

per tal d’atendre la diversitat de coneixements de l’alumnat mitjançant ExerMath. 
• Aprendre a gestionar, compartir i intercanviar fulls d’exercicis i/o problemes amb la resta 

del professorat ExerMath. 
• Obtenir resultats d’avaluació sobre la capacitat de càlcul i resolució de problemes de 

l’alumnat mitjançant ExerMath. 
• Potenciar la interacció entre els tutors i professorat mitjançant Moodle. 
• Desenvolupar les capacitats essencials en la utilització d’entorns de formació en xarxa i la 

competència en TIC. 

Destinataris i requisits 

Per tal de poder ser admesos a l'activitat, els sol·licitants han de disposar d'un ordinador 
multimèdia amb connexió a Internet i adreça de correu electrònic en el domini educacio.caib.es  
proporcionada per la Conselleria d'Educació i Cultura. Si no en teniu, podeu sol·licitar-la a 
l'adreça: 

http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/sol_email.htm 

Per realitzar el curs es necessiten coneixements de Windows i maneig del correu electrònic i 
navegació per Internet equivalents als dels cursos d'iniciació en les TIC que es desenvolupen en els 
CEP. 

És un requisit per a l’admissió al curs no haver participat abans al mateix, ni haver assistit a una 
activitat de continguts similars en els tres darrers cursos escolars. Com a criteris de selecció 
addicionals, per a sol·licitants en igualtat de condicions en relació amb allò que s'indica 
anteriorment, es tendrà en compte, en aquest ordre: que no s'hagi participat en cap activitat de 
formació a distància en el present curs escolar i l'ordre d'inscripció. 

En cap cas s'assignarà a cap sol·licitant més d'una activitat de formació quan es produeixi 
coincidència en les dates de realització. En el cas de sol·licituds per a més d'una activitat, l'admissió 
es farà segons la disponibilitat de places, sense que es pugui tenir en compte cap ordre de 
preferència entre les activitats sol·licitades. 

Nombre de places: 25 

 

Desenvolupament de l'activitat 
De l’11 de gener a l’11 de març de 2010 



Continguts 
• Introducció a l’entorn ExerMath, aspectes curriculars i metodologia d’utilització. 
• El mòdul públic i el mòdul del professorat. Gestió dels fulls d’exercicis i/o 

problemes, treballs, altes i baixes de l’alumnat i del professorat a l’entorn, utilitats i 
ajudes. 

• Modificar i compartir fulls d’exercicis i/o problemes. La interacció alumne/a i 
professor/a a través d’ExerMath. 

• Mòdul de l’alumnat: l’applet d’edició i execució del full d’exercicis. Ajuts en la 
introducció de la resposta. Activitats de resolució d’exercicis i/o problemes. 

• Metodologia per al seguiment i la correcció de les tasques de l’alumnat. Activitats 
de seguiment i correcció de tasques. 

• L’autoaprenentatge i autoavaluació amb ExerMath. Activitats d’autoavaluació. 
• Estructura i etiquetes d’un full d’exercicis. Funcions generadores. Visualització i 

impressió dels enunciats i dels resultats. 
• Activitats de creació de fulls d’exercicis i/o problemes. 
• Elaboració de fulls per a la seva posada en pràctica a un grup d’alumnes al qual el 

professorat imparteix l’àrea de matemàtiques. 

Metodologia 

A distància a través d’Internet, mitjançant l’entorn de formació Moodle. Cada assistent 
disposarà d’un tutor encarregat de supervisar el correcte desenvolupament del curs, 
d'orientar i de donar suport, d'avaluar el progrés dels participants i resoldre els problemes 
del curs. La via de comunicació serà exclusivament a través de les eines de comunicació de 
l'entorn de formació. Per a la comunicació per correu electrònic amb el tutor durant el 
curs, cada alumne ha de fer servir l’eina de correu intern que ofereix l'entorn. Malgrat això, 
el correu del domini d'educacio.caib.es s'ha de mantenir completament operatiu. 

Avaluació i certificació 

Per a obtenir el certificat del curs, s'hauran d'haver realitzat correctament totes les 
activitats obligatòries que figuren a l'agenda abans de la data de finalització. 

Coordinació: Juan Martínez i Manuel Rivera 

Elaboració de materials: Miquel Martorell Fullana 

Inscripcions 

Del 20/11/09 al 13/12/09, exclusivament per mitjà del formulari electrònic al qual es pot 
accedir des de l'adreça: http://weib.caib.es/Formacio/distancia/inscripcio_.htm 

Per realitzar la inscripció, així com per poder accedir a l'entorn de formació, cal disposar 
d'adreça de correu electrònic en el domini educacio.caib.es, proporcionada per la 
Conselleria d'Educació i Cultura. 

Llista d'admissió  

La llista d'admesos es farà pública, el dia 18 de desembre, a l'adreça  

http://weib.caib.es/Formacio/distancia/inscripcio_.htm 

Allà s'hi trobaran les instruccions per començar el curs i la llista d'espera, en cas que n'hi 
hagi. 


