
III JORNADA D’ENSENYAMENT DE LES 
MATEMÀTIQUES A SECUNDÀRIA

10 hores     1 crèdit     clau: N068     RRHH: 070354-3471

MODALITAT: Jornada        DATA: 7 de novembre     PLACES: Mínim 30 i màxim 100

LLOC: Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos (AA22) de la UIB.

ADREÇAT: Professorat en actiu de matemàtiques de secundària de l’illa de Mallorca.

OBJECTIUS:     

• Afavorir un espai de trobada del professorat de matemàtiques.

• Reflexionar i debatre sobre els nous reptes que planteja la LOE sobre l’adquisició de 
competències matemàtiques.

• Emfatitzar algun aspecte concret de l’ensenyament de les matemàtiques. En aquesta 
ocasió, la competència bàsica de l’expressió i la comunicació, especialment l’escrita.

• Aportar el punt de vista d’algun expert que ens permeti apuntar línies de treball  i 
formació posteriors en aquesta direcció.

• Detectar les necessitats docents en formació per fer propostes a l’administració. 

INSCRIPCIÓ: Emplenar  un  full  d’inscripció  via  internet  a  la  secció  d'activitats 
(/Convocatòria d’activitats/Formulari  d’inscripció)  de la  pàgina Web del CEP de Palma 
(http://cprpalma.caib.es). Data màxima d'inscripció al curs:  30 d’octubre 2008 a les 12 
hores. Llistat d'admesos: 31 d’octubre. 

Cal confirmar l'assistència fins dia 5 de novembre a les 12 hores, per telèfon (971420748) o 
via internet a la secció d'activitats (/Convocatòria d’activitats/Confirmar assistència).  La 
no confirmació de l’assistència suposarà la pèrdua de la plaça.

COORDINADORS: Catalina Ramis,  assessora de formació del  Centre de Professorat de 
Palma (CEP) (cataramis@educacio.caib.es), Jaume Perelló, tècnic de formació de l’Institut de 
Ciències de l’Educació (ICE) (jaume.perello@uib.es) i Josep Lluís Pol, president de la Societat 
Balear de Matemàtiques (SBM-XEIX) (joseplpol@xeix.org).

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ: Es recorda que per optar a la certificació d’aquesta 
activitat els participants hauran d'assistir, com a mínim, al 80% de la durada de l’activitat.
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PROGRAMA

8.30 h Recepció dels participants i lliurament de documentació.

9.00 h Presentació de la Jornada a càrrec de la  Sra. Assumpció Sempere, Directora 
del Centre de Professorat de Palma, i el Sr. Lluís Ballester, Director de l’Institut 
de les Ciències de l’Educació i el Sr. Josep Lluís Pol, president de l’SBM-XEIX.

9.30 h CONFERÈNCIA: “Llegir i escriure gèneres discursius matemàtics”. 
Daniel Cassany, professor titular d'Anàlisi del Discurs en llengua catalana a 
la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

11.30 h Descans

12.00 h GRUPS DE TREBALL: “Taller sobre comunicació”
Coordinats per en Daniel Cassany i membres de l’SBM-XEIX.

14.00 h Dinar 

15.00 h VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ: “Música i Matemàtiques”
Maria del Mar Rigo, professora de matemàtiques de l’IES Santanyí i vice-
presidenta de l’SBM-XEIX.

16.00 h GRUPS DE TREBALL: “Conclusions”

17.00 h EXPERIÈNCIES D’AULA
“Ho passam bé” Biel Seguí, professor de matemàtiques de 

l’IES Pasqual Calbó
"Llegir, pensar, observar, 

experimentar, escriure, 
parlar..."

Maria del Mar Rigo, professora de 
matemàtiques de l’IES Santanyí i vice-
presidenta de l’SBM-XEIX.

19.00 h Avaluació de la jornada

19.30 h Cloenda

C/ Gregorio Marañón, s/n          07007 -  Palma  -  Illes Balears          Telèfon: 971 420748   Fax: 971 249532            E-mail: cprpalma@caib.es

mailto:cprpalma@caib.es

	10 hores     1 crèdit     clau: N068     RRHH: 070354-3471
	GRUPS DE TREBALL: “Taller sobre comunicació”
	VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ: “Música i Matemàtiques”
	Avaluació de la jornada


