
Les Cúpules de Leonardo (Mallorca)
Curs 2022-2023

Esdeveniment 17214
8 hores - 30 places

Mallorca
Presencial

Servei de Normalització Lingüística i Formació
20 a 27 de setembre de 2022

Línia estratègica
PQ 2024 6 Competències STEAM i competència digital

Destinataris
Professorat que imparteix docència al tercer cicle d'educació primària i primer cicle d'educació secundària.

Criteris de selecció
1. Professorat que va fer la primera part de la formació interrompuda a Mallorca el curs 2019-2020 
2. En estricte ordre d'inscripció

Objectius
Establir connexions entre la realitat i les matemàtiques. 
Conèixer les possibilitats didàctiques i educatives de les cúpules de Leonardo. 
Analitzar les diferents possibilitats de patrons en la construcció d'una cúpula. 
Reflexionar sobre el procés de construcció i el treball cooperatiu. 
Incorporar aquesta activitat en el bloc de geometria.

Continguts
Breu introducció històrica. 
Figures planes i tessel·lats al pla. 
Estructures jeràrquiques i recíproques. 
Els models geomètrics de Leonardo. 

Metodologia
Les Cúpules de Leonardo són el fruit d'un descobriment emocionant.
En les sessions es partirà de la pràctica directa per reflexionar sobre l'aprenentatge que es pot aconseguir amb
aquest material.

Transferència
Els participants han d'elaborar una activitat de transferència que consistirà en activitat pràctica que s'haurà de lliurar
fins dia 11 d'octubre de 2022. Els participants d'aquesta formació tendran prioritat a l'hora de sol·licitar el préstec de
la cúpula. Els participants es comprometen a la construcció d'una cúpula de Leonardo quan els correspongui el
prèstec durant el curs 2022-2023 i comunicar-ho al CentMat a través del formulari de la seva pàgina web
(https://xeix.org/Centre-Aprenentatge-Cientificomatematic/article/full-d-avaluacio)

Calendari
Dimarts 20 i 27 de setembre de 2022

Carrer del Ter, 16, 07009 Palma
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Horari
16h A 20h

Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 1 a dia 8 de setembre de 2022 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. Al menú principal de l'esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau D.G. DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA.

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 11 de setembre de 2022. 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 PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA. 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 12 a dia 15 de
setembre de 2022 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 es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d'espera per
estricte ordre de preferència fins que s'ocupin les places lliures.

7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 17 de setembre de 2022.

IMPORTANT: Una vegada confirmada l'assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al
coordinador, per correu electrònic, abans de l'inici de l'activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona
faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d'una sol·licitud d'inscripció a una activitat formativa implica el
següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.

Avaluació i certificació
Assistència mínima obligatòria al 85% de la durada de la formació.
Participació activa.
Avaluació positiva de l'activitat de transferència
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l'activitat es tancarà.
En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l'adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
Disposau d'un termini de 90 dies naturals des de l'enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al
servei organitzador, si s'escau.

Coordinació i informació
Servei de Normalització Lingüística i Formació
Tel.: 971177776 
Correu electrònic: snlf@dgpice.caib.es 

Centre d'Aprenentatge CientíficoMatemàtic (CentMat)
Tel.: 971737376
Correu electrònic: info@centmat.xeix.org i centmat@gmail.com

Àrea:         Matemàtiques                           Modalitat:         Formació         per         àmbits
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