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“Caçadors de connexions. Descobrint i usant les 
connexions matemàtiques”

Carme Burgués Flamarich
Universitat de Barcelona









“Hem d’aconseguir una xarxa de 
laboratoris de matemàtiques, 

matemàtiques que visquin a l’aula i 
puguin sortir de l’aula.”

“La gent acaba vivint les 
matemàtiques.”

“Dotar els alumnes de bones 
experiències matemàtiques.”

Manel Martínez Pascual
INS Sant Just Desvern, Barcelona











“Si sabéssiu la 
quantitat de 

persones que hi 
caben dins una 
barraca rodona 
de carboner!”

Pepa Pizà Mut
Carolina Marí Torres

Elena Repiso
CEIP Mestre Colom











“Els 
desenvolupaments 
plans de poliedres 
s’aprenen obrint i 
tancant capses, 

manipulant”

Maria del Mar Rigo Rigo
IES Santanyí











“Descobrir, manipular i 
explicar, posar 

paraules al que hem 
fet ens ajuda a 
organitzar el 
pensament”

Maria Àngels Portilla Rueda
CEIP Son Anglada











“Els nins no estan tan 
encorsetats com ho 

estam els adults, 
aprofitem els seus 
descobriments.”

“El 90% de l’avaluació 
ha de servir per 
ajudar els nins a 

millorar.”

Teresa Llompart Oliver
Escola Mata de Jonc











“Les matemàtiques no 
només es fan a la 

pissarra, sinó que es 
viuen, es veuen, es 

toquen, ens 
emocionen.”

Anton Aubanell
Raül Fernández

Sílvia Margelí
Manel Martínez

Francesc Massich
Laura Morera

Sergi Muria
Grup Cúbic, Facultat de Matemàtiques i 

Informàtica, Universitat de Barcelona











“Feis això a classe si estau 
convençuts. No podem 

convèncer els alumnes d’allò 
que no n’estam convençuts”

Maria del Mar Rigo Rigo
IES Santanyí











“És molt important 
l’organització prèvia”

“Si el mestre transmet 
entusiasme, els al·lots 

ho viuen més”

Jerònia Capó San Miguel
Emma García García

Elisa Cano
CEIP Badies











Els infants: “Aquestes 
activitats no només eren 

números, eren de 
pensar”

Maria Antònia Camps Coll
Lídia Martí

Magda Palao
CEIP Bartomeu Ordines











“Volem fer un quadern 
que els nins sentiran, 

estimaran i 
recordaran”

Magdalena Martí Pons
CEIP Marian Aguiló









Presentació de les línies d’impuls de les conclusions 
del Congrés Català d’Educació Matemàtica (C2EM).



Premi Maria Antònia Canals
Cecilia Calvo Pesce
David Barba Uriach

Anna Cerezo
PUNTMAT



“Rutes matemàtiques a València”. 
Tomàs Queralt 

Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana Al-Khwarizmi



https://docs.google.com/file/d/1da4dCvTG4c8uFoZF_Pr3hsOGEFt8080R/preview


GRÀCIES!!!


