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DESTINATARIS :   

• Professorat del 3r cicle d’Educació primària  i 1r cicle d’ESO. 
 
OBJECTIUS:  

• Revisar l’enfocament en l’aprenentatge dels algorismes de càlcul bàsic. 
• Centrar el currículum de càlcul en estratègies i no en algorismes. 
• Descobrir la necessitat del càlcul a partir del treball de resolució de problemes. 
• Elaborar material manipulable per treballar numeració i càlcul. 
• Estudiar les possibilitats del material estructurat al bloc de nombres i operacions. 
• Analitzar diferents materials virtuals com a suport per a l’aprenentatge de l’aritmètica. 
• Afavorir pràctiques pedagògiques que donin resposta educativa a la diversitat. 
 

CONTINGUTS:  
• Sentit numèric. Operacions sense algorismes. 
• Algorismes transparents i significatius. 
• Càlcul mental. Calculadora. 
• Materials per a l’ensenyament i aprenentatge del bloc de nombres i operacions. 
• Els jocs de taula com a eina d’aprenentatge de l’aritmètica. 
• Applets de numeració i càlcul. 
 

ÀREA: Matemàtiques 
LLOC:  CEP Inca 
Data Horari  Continguts  Ponents  

30 gener 17 - 20h Revisió a fons d’estratègies i 
algorismes 

David Barba Uriach 
Cecília Calvo Pesce 31 gener 9 - 13h 

03 febrer  
 
17- 20.30h 

Taller  1: Material estructurat: 
policubs, reglets, blocs multibase... 

Membres de la SBM -XEIX: 
Aina González Juan 
Maria Magdalena Martí Pons 
Ana Belén Petro Balaguer 
Juan Vicente Riera Clapés 
Maria Àngels Rueda Portilla 
Daniel Ruiz Aguilera 

24 febrer Taller  2: Material elaborat: cartes, 
bingos, dòminos... 

24 març Taller  3: Material virtual: applets 
7 maig 17- 19.30h Posada en comú de les 

aplicacions didàctiques. 
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NOMBRES I OPERACIONS 
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PONENTS:  
David Barba Uriach, especialista en formació permanent de Mestres, en l’elaboració de 
materials d’ensenyament i professor de departament de Didàctica de les Matemàtiques de la 
UAB. 
Cecília Calvo Pesce , doctora en Didàctica de les Matemàtiques i professora de Secundària. 
Aina González Juan , mestra d’Educació Infantil i Primària al CEIP Marian Aguiló. 
Maria Magdalena Martí Pons , mestra d’Educació infantil i primària al CEIP Marian Aguiló. 
Ana Belén Petro Balaguer , professora de Didàctica de les Matemàtiques al Grau 
d’Educació Infantil i Primària de la UIB. 
Juan Vicente Riera Clapés , professor de Didàctica de les Matemàtiques al Grau d’Educació 
Primària de la UIB i professor de matemàtiques a l’IES Bendinat. 
Maria Àngels Rueda Portilla , mestra d’Educació Infantil i Primària al CEIP Son Anglada. 
Secretària del centre. 
Daniel Ruiz Aguilera , professor de Didàctica de les Matemàtiques al Grau d’Educació 
Primària i al Grau de Matemàtiques de la UIB. 
 
METODOLOGIA:  El curs consta de 20h presencials. Totes les sessions tendran un caire 
molt pràctic i en els tallers es treballarà en petits grups.  S’ha d’elaborar, individualment o en 
grup, una proposta i una memòria d’aplicació a l’aula. 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ: 
En el cas que el nombre d’inscripcions superi les places disponibles se seleccionarà segons 
l’ordre d’inscripció. 

 
INSCRIPCIÓ: fins dia 19 de gener de 2015  accedint al portal del personal 
https://www.caib.es/pfunciona/  (personal docent / formació del professorat / sol·licitud de 
cursos / CEP d’Inca / inscriu-te). 
 
LLISTA D’ADMESOS:  dia 20 de gener de 2015. 
 
CONFIRMACIÓ: de dia 20 a dia 22 de gener  al portal del personal 
https://www.caib.es/pfunciona/  (personal docent / formació del professorat / confirma 
cursos). La no confirmació implica la pèrdua de la plaça .  
 
COORDINACIÓ:  
Isabel Serra, assessora d’Educació secundària del CEP d’Inca [isabel-s@cepinca.cat] 
 
CONDICIONS DE CERTIFICACIÓ 
Per optar a la certificació l’assistència ha d’arribar, com a mínim, al 80% de la duració de 
l’activitat (BOIB núm. 8 de 17/01/02 Ordre de 2 de gener) i s’ha participar activament a les 
activitats proposades durant el curs.  A més, cal elaborar i lliurar abans del 4 de maig de 
2015, per correu electrònic, una memòria d’aplicació a l’aula relacionada amb els continguts 
treballats en el curs. 
 
IMPORTANT!  

• El professorat que no disposi de l’adreça nom_usuari@educacio.caib.es, no podrà 
accedir al Portal del Personal. Cal que consulti la pàgina 
http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/sol_email.htm i la sol·liciti. 

• Actualitzar  les dades professionals del formulari de sol·licitud d’inscripció del portal 
del personal. Si la persona que s’inscriu treballa en un centre concertat ha 
d’especificar la localitat del centre.                                


