
Viure         les         matemàtiques
per         comprendre         el         món

Servei de Normalització Lingüística i Formació
Autonòmic         -         Presencial         -         8         Hores         -         100         Places

26 d'abril de 2018
Línia estratègica
1. Metodologies d'aprenentatge

Destinataris
1. Professorat de secundària que imparteix matemàtiques al primer cicle d'ESO. 
2. Mestres de primària que imparteixen matemàtiques al segon cicle. 
3. Altre professorat que imparteix matemàtiques o àmbit cientificotècnic a secundària. 
4. Altres docents que imparteixen matemàtiques a primària. 
5. Altres docents d'infantil, primària i secundària.
Aquesta circumstància s'ha de fer constar a la sol·licitud d'inscripció del portal del personal.

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
1. Impulsar el canvi metodològic i curricular a l'ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques, i conscienciar
de la importància de la formació del professorat per aconseguir-ho. 
2. Fomentar les metodologies innovadores on els estudiants tenen un paper actiu, que provoquin en els alumnes
actituds positives i els facin prendre consciència que l'aplicació de les matemàtiques els ajudarà a resoldre
problemes quotidians. 
3. Emprar l'activitat matemàtica per conviure i investigar sobre el món, acollint la identitat de totes les persones.
4. Potenciar la coordinació entre els docents de matemàtiques del segon cicle de primària i el primer cicle de
secundària. 
5. Donar a conèixer recursos i llenguatges matemàtics, així com les bones pràctiques en matemàtiques que
s'estan realitzant als nostres centres educatius.

Continguts
1. El canvi metodològic a l'àrea de matemàtiques. 
2. Les matemàtiques al treball per projectes. 
3. Una nova visió curricular de les matemàtiques. 
4. El llenguatge matemàtic i la seva relació amb la vida quotidiana.
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Metodologia
La jornada consta d'una conferència inaugural, una experiència destacada, una sèrie de presentacions
d'experiències a centres de primària i secundària i un espai de participació activa dels assistents.

Lloc
CEP DE PALMA (carrer Gregorio Marañón, s/n)

Horari
9.00 h   Arribada i acreditació.
9.30 h   Inauguració i presentació de la jornada.
9.50 h   Conferència inaugural a càrrec d'Antón Aubanell.
11.00 h Pausa - Cafè.
11.30 h Presentació d'experiència d'aula: Tània Ollé i Jordi Prims: "Una comunitat d’aula que aprèn amb sentit:
l’emoció de comprendre".
13.00 h  Dinar lliure.
15.00 h  Presentació d'experiències: 
- IES Porto Cristo: La casa dels meus somnis 
- IES Antoni Maura: Matemàtiques als projectes 
- IES Quartó de Portmany: La meva experiència a l'aula amb Jump Math 
- CC Sant Vicenç de Paül de Sóller: Relacions de longitud, superfícies i volum
- IES Santanyí: Els envasos 
- CC Sant Salvador d'Artà: Algeblock
- CC Mata de Jonc: Ambients d'aprenentatge
- CEIP Son Ferriol (seminari Viatger a l'infinit): Il·luminats per la xocolata. Conviure a l'aula per comprendre el
món que ens envolta
- CEIP Rafal Vell (seminari Viatge a l'infinit): Sinapsis. Connexions que s'estableixen en els organismes intel·ligents
que fan enriquir l'aprenentatge
- CEIP Sant Lluís (seminari Menorca): Podem regar, sense límits, el nostre hort escolar?
- CEIP Es Molinar (seminari Viatge a l'infinit): Al fons de la mar en submarí
- CEIP Cas Saboners (seminari Viatge a l'infinit): En Tomeu és un caragol esquerrà. Què vol dir 1 entre 1.000.000?
16.45 h  Debat participatiu.
17.45 h  Acte de cloenda.

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 23 de març a dia 15 d'abril de 2018 de la manera següent:

1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte
d'usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Si teniu problemes per accedir al portal podeu trobar
informació a http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/sol_email_.htm. Al menú principal de l'esquerra
trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau D.G. DE F. PROFESSIONAL I F. DEL
PROFESSORAT.

2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a 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, especialment
el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per
gestionar la inscripció i la llista d'espera.

3. La llista d'admesos provisional es publicarà dia 16 d'abril de 2018. 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 D.G. DE F. PROFESSIONAL I F. DEL PROFESSORAT. 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 16 a dia 22
d'abril de 2018 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 en confirmar la inscripció.

6. Si les places no s'han cobert amb els confirmats, s'enviarà un sms a les persones que estiguin a la llista
d'espera al mòbil que apareix a la sol·licitud del portal. Cal confirmar l'assistència al correu electrònic
snlf@dgfpfp.caib.es el mateix dia que rebeu el missatge.

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.

Carrer del Ter, 16, 07009 Palma
Tel.: 971 177 776 Fax: 971 176 950 Web: http//snlf.caib.es



Avaluació i certificació
Assistència mínima obligatòria al 85% de la jornada.

Coordinació i informació
Carme Jaume i Margalida Ballester
Servei de Normalització Lingüística i Formació
cjaume1@dgfpfp.caib.es
mballester@dgfpfp.caib.es
971177776

Formadors
Antón Aubanell

Ha estat catedràtic a l'IES Sa Palomera (Blanes), professor del Departament de Matemàtica
Aplicada de la UB impartint Didàctica de les Matemàtiques, responsable del Creamat
(centre de recursos per ensenyar i aprendre matemàtiques) i col·laborador amb el Museu
de les Matemàtiques de Catalunya.

Tània Ollé
Professora d’educació secundària de matemàtiques i ciències de l’Escola Cooperativa el
Puig des del 2008 fins l’actualitat. Membre i formadora del Seminari de treball "La Cultura
Matemàtica de les Persones" (ICE UAB).

Jordi Prims
Professor d’educació secundària de matemàtiques i ciències de l’Escola Cooperativa el Puig
des del 2008 fins l’actualitat. Membre i formador del Seminari de treball "La Cultura
Matemàtica de les Persones" (ICE UAB).

Curs:         2017-2018                           Esdeveniment:         15744                           Activitat:         070727
Modalitat:         Activitat         puntual         de         formació                           Àrea:         Matemàtiques

Programa         de         cooperación         territorial         para         el         avance         y         apoyo         en         la         educación         y
permanencia         en         el         sistema         educativo,         PROEDUCAR,         financiado         por         el         Ministerio         de

Educación,         Cultura         y         Deporte
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