
 

Activitat en col·laboració de: 

 

 
FLAMAGAS 

 
 

Recrear les matemàtiques amb la calculadora gràfica  
Codi: 070218- 1314 

Curs de 25 hores de duració ( 2,5 crèdits)             Places: Màx 24 Min 12               
 
 
 
ADREÇAT: al professorat de l’àrea de matemàtiques d’educació secundària de la 

illa de Mallorca.  
 
OBJECTIUS: 

� Reflexionar sobre el mode d’ensenyar Matemàtiques amb al calculadora a l’aula. 
� Familiaritzar-se amb el maneig la calculadora gràfica i simbòlica, i analitzar les seves 

possibilitats didàctiques. 
� Utilitzar la calculadora gràfica per introduir, reforçar i aprofundir continguts del 

currículum de matemàtiques del segon cicle de l'ESO i el Batxillerat.  
� Dotar de materials i coneixements per poder-los aplicar directament a les classes. 
� Promoure l’ús de la calculadora com a recurs didàctic a 2n cicle d’ESO i Batxillerat. 

 

CONTINGUTS 

� Operacions bàsiques amb la calculadora gràfica i simbòlica. 
� Nombres complexos. 
� Polinomis i fraccions algèbriques. 
� Funcions i variables. 
� Aplicacions al càlcul. 
� Taules i gràfics. 
� Estudi i representació de funcions. 
� Càlcul matricial. 
� Resolució d’equacions. Sistemes d’equacions. 
� Inequacions. Programació lineal. 
� Estadística unidimensional. Estadística bidimensional. 
� Didàctica de la calculadora a l’aula. 
� Introducció de la calculadora gràfica per introduir, reforçar i aprofundir continguts 

de matemàtiques.  
� Propostes d’aplicació a l’aula. Presentació de les propostes i posada en comú. 



 

 

DATES, HORARI i LLOC DE CELEBRACIÓ 
 
Dijous 10 i divendres 11 de gener de les 16:30 – 21:30 hores 
 

CP Jaume Vidal i Alcover 
Es Serralt, s/n 07500 Manacor 

 
Dissabte 12 de gener de les 10:00 – 13:00 hores 
 

CEP de Manacor  
Camí de Bendrís s/n 07500 Manacor 

Divendres 25 de gener de les 16:30 – 20:30 hores 

 
CEP de Manacor  
Camí de Bendrís s/n 07500 Manacor 
 

Dissabte 26 de gener de les 09:00 – 14:00 hores 

 
CEP de Manacor  
Camí de Bendrís s/n 07500 Manacor 
 

Dimarts 12 de febrer de les 16:30 – 19:30 hores 

 
CEP de Manacor  
Camí de Bendrís s/n 07500 Manacor 
 

 
METODOLOGIA I AVALUACIÓ: 
Els participants realitzaran totes les activitats amb la calculadora gràfica i simbòlica. Els continguts 
s’adequaran al currículum de 2n cicle d’ESO i Batxillerat. Els coneixements rebuts es faran servir 
per elaborar una proposta d’aplicació a l’aula per al 2n cicle d’ESO i Batxillerat. La casa Casio 
obsequiarà amb una calculadora gràfica als participants amb dret a certificació. 

PONENTS: Daniel Vila professor de matemàtiques de l’IES Parets del Vallès i Jordi 
Baldrich cap de la divisió didàctica de Casio. 

COORDINACIÓ: Miquel Martorell assessor de formació d’educació secundària del CEP de 
Manacor. 

INSCRIPCIÓ: 

Mitjançant el full d’inscripció que heu de fer arribar al CEP de Manacor (FAX 971 843324) abans de 
les 12 hores de dimecres dia 19 de desembre. El llistat d’admesos es farà públic el dilluns dia 7 de 
gener. Els admesos han de confirmar la seva assistència mitjançant cridada telefònica al CEP de 
Manacor (Tel. 971 555912) o enviar un correu electrònic a mmartorell@cprmanacor.com abans 
del dimecres dia 9 de gener. La no confirmació implica la pèrdua de la plaça. 

CRITÈRIS SE SELECCIÓ DELS PARTICIPANTS 
1.- Professorat que imparteix l’àrea de matemàtiques a l’ESO i batxillerat. 
2.- Professorat que imparteix les àrees de Física i Química a l’ESO i batxillerat. 
3.- Resta de professorat. 
 
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 
Per optar a la certificació s’avaluarà la tasca realitzada pels participants en l’elaboració de les 
pràctiques i les propostes d’aplicació a l’aula, 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)  
 

Divendres 30 de novembre de 2007 


