La resolució de problemes a l’àrea de
Matemàtiques
Modalitat: Mixta

Durada: 30 hores

Activitat: 070457

Àmbit: Illa

Places: 20

Esdeveniment: 1856

DESTINATARIS

Professorat de secundària (ESO i BATXILLERAT) de l’àrea de Matemàtiques de l’illa de
Mallorca.
OBJECTIUS




Aprofundir en la metodologia de la resolució de problemes, la didàctica i els
recursos.
Elaboració de material didàctic per a la resolució de problemes

Calendari de les sessions
Data d’inici: Dimarts dia 4 d’octubre a les 16:30 hores al CEP de Manacor
El seminari es desenvoluparà amb la modalitat mixta de formació. La fase presencial constarà de
5 sessions presencials de 3 hores de durada (15 hores) i la fase a distància serà de 15 hores de
durada.
La primera sessió presencial es farà al CEP de Manacor el dimarts dia 4 d’octubre a les 16.30
hores. En la qual, a proposta dels participants, es concretarà la planificació dels continguts a
tractar, la metodologia de treball, el calendari de les sessions i també es decidirà el lloc de
celebració de les sessions presencials.
REQUISITS
Per poder participar en aquest seminari, que incorpora una fase a distància, serà imprescindible disposar de
l’adreça de correu electrònic d’educació que estigui operativa.




El professorat que no tingui l’esmentada adreça i vulgui participar en el seminari l’haurà de sol·licitar
abans del començament del mateix per evitar saturacions de darrera hora. El procediment de sol·licitud
el trobareu seguint aquest itinerari:
1) http//weib.caib.es 2) Suport tècnic 3) Adreça electrònica 4) Sol·licitud)
En cas de pèrdua o oblit de la contrasenya, heu de seguir els tres mateixos passos de l’itinerari anterior i
després anar a l’enllaç Política de funcionament.

INSCRIPCIÓ
Per accedir a la sol·licitud de cursos de formació permanent del professorat heu d’anar a l’adreça:
http://portaldelpersonal.caib.es/ o a través de la pàgina web: http://www.weib.caib.es/ en el termini
de dilluns dia 12 de setembre fins a dimecres dia 28 de setembre. El llistat d’admesos es farà
públic el dijous dia 29 de setembre. Els admesos han de confirmar la seva assistència al mateix
portal de personal, abans de dilluns dia 3 d’octubre. La no confirmació implica la pèrdua de la
plaça. Per a qualsevol consulta o suggeriment posau-vos en contacte amb el coordinador
CEP de Manacor. Camí de Bendrís, s/n, 07500 Manacor. Tel. 971555912 http://cepmanacor.caib.es/

mmartorell@cepmanacor.es
COORDINACIÓ
Miquel Martorell Fullana, assessor de secundària del CEP Manacor
e-mail: mmartorell@cepmanacor.es

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Per optar a la certificació s’avaluarà la tasca realitzada pels participants en l’elaboració de
materials, la seva implicació en les activitats que es portaran a terme i la seva assistència, la qual
ha d’arribar, com a mínim, al 80% de la duració de l’activitat (BOCAIB nº 8-17/01/02 Ordre del 2 de
gener)

Data de sortida de la convocatòria: 13/09/2011

CEP de Manacor. Camí de Bendrís, s/n, 07500 Manacor. Tel. 971555912 http://cepmanacor.caib.es/

