
Problemes matemàtics
contextualitzats i significatius

CEP d'Inca
Mallorca         -         Presencial         -         20         Hores         -         25         Places

23 de febrer a 29 de maig de 2017
Línia estratègica
1. Metodologies d'aprenentatge

Destinataris
1. Professors de matemàtiques que imparteixen classes a 1r i 2n d'ESO.
2. Mestres que imparteixen classes a 5è i 6è.
3. Professors de matemàtiques de secundària.

Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L'ordre de preferència que figura a l'apartat de DESTINATARIS.
2. L'ordre d'inscripció.

Objectius
Conèixer les característiques dels problemes significatius i contextualitzats.
Analitzar els aspectes metodològics que faciliten la resolució de  problemes.
Elaborar problemes matemàtics.
Resoldre problemes de manera diversa.
Treballar la competència matemàtica des de la interdisciplinarietat.

Continguts
Contextos significatius i propers per a la creació de problemes reals.
La competència matemàtica des de les diferents àrees.
Elaboració de problemes adaptats al context de l'aula.
Resolució de problemes.

Metodologia
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El desenvolupament de les sessions es basarà en l'anàlisi dels contextos d'aula per crear i elaborar problemes
significatius i interdisciplinars, aplicar-los i introduir les pertinents modificacions a partir de la reflexió sobre
l'aplicació a l'aula. 

Transferència
L'aplicació a l'aula dels problemes elaborats i la posterior valoració i modificació a partir dels resultats
obtinguts.Els problemes elaborats es podran aplicar a la VIII Festa de les Matemàtiques el dia 13 de maig a
Sineu.

Calendari
- 23 de febrer, de 16:30 a 20:00h, sessió a càrrec de Miquel Martorell: Resolució de problemes
- 9 de març, de 16:30 a 19:30h, sessió per elaborar problemes matemàtics significatius i contextualitzats
- 16 de març, de 16:30 a 19:30h, sessió a càrrec de Joan Jareño: Construcció de problemes i el joc d'estratègia
- 23 de març, de 16:30 a 19:30h, sessió per elaborar els criteris d'avaluació
- 3 d'abril, de 16:30 a 20:30h, sessió a càrrec de Xavier Vilella: l'avaluació 
- 18 de maig, de 16:30 a 20:00h, sessió per compartir les experiències dutes a terme

Lloc
CEP Inca

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 18 de gener a dia 16 de febrer de 2017 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. Al menú principal de l'esquerra trobareu
Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP D'INCA.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau l'apartat INSCRIU-TE de l'activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d'acord amb la vostra situació actual si s'escau.
3. La llista d'admesos provisional es publicarà dia 17 de febrer de 2017. Podreu consultar si heu estat admesos
cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l'esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant CEP D'INCA. La llista d'espera, si s'escau, es publicarà també a la mateixa pàgina. 
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 17 a dia 21 de
febrer de 2017 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins
aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d'admesos s'actualitza automàticament al confirmar la inscripció.
6. Si les places no s'han cobert amb els confirmats es cridarà a les persones que estiguin a la llista d'espera per
estricte ordre de preferència de dia 17 de febrer de 2007 a dia 21 de febrer de 2017 fins que s'ocupin les places
lliures.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 22 de febrer de 2017.
IMPORTANT: si una persona confirma i no participa en l'activitat sense una causa justificada, les sol·licituds de
participació en altres activitats formatives del mateix curs escolar seran les darreres que es tindran en compte.

Avaluació i certificació
Serà condició necessària la participació continuada i activa amb assistència obligatòria al 85% de les sessions.
S'avaluarà tant el desenvolupament del treball de transferència com l'aplicació a l'aula de les propostes
elaborades. 

Coordinació i informació
Francisca Solivellas Morro, Directora del CEP d'Inca,xisca-solivellas@cepinca.cat

Formadors
Miquel Martorell Fullana
Professor de matemàtiques de secundària i membre de l'SBM-Xeix
Joan Jareño Ruiz
Professor de matemàtiques de secundària i membre del Creamat
Xavier Vilella Miró
Professor de matemàtiques de secundària i formador del professorat per a tots els nivells educatius (des
d'Infantil a Universitat), especialitzat en el desenvolupament i l'avaluació de les competències. 
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