
 

 
TREBALLAM LES MATEMÀTIQUES 

CURS 
20h (18h presencials) 2 crèdits 

CLAU R037  ACTIVITAT 070409  ESDEVENIMENT 4187 

 
Professorat d’Educació Primària 

 

Alejandro González Prados 
Llicenciat en Ciències Físiques, 

professor de matemàtiques Coordina Àngela Artigues 

Assessora Educació Primària 

aartigues@ceppalma.net La inscripció s’ha de fer al portal del personal: https://www.caib.es/pfunciona 

Clicau a formació del professorat on trobareu sol.licitud de cursos i seleccionau CEP  Palma. 
Ompliu el formulari d’inscripció i enviau-lo. Recomanam especificar a Observacions el telèfon 
mòbil i l’adreça de correu electrònic habitual. 

El darrer dia per fer la inscripció és dia 14 de febrer de 2012. Dia  15 de febrer sortirà la llista 
d’admesos i cal confirmar l’assistència fins dia 18 de febrer, a l’apartat confirma cursos del Portal 
de personal. La no confirmació de l’assistència suposarà la pèrdua de la plaça. 

Si del procés de confirmació resulten places lliures, l’adjudicació als inscrits que hagin quedat en 
llistat d’espera es realitzarà telefònicament dia 20 de febrer. 

El llistat definitiu es publicarà el dia 22 de febrer. Selecció per ordre d’inscripció 

 



 

 

 

SESSIÓ CONTINGUTS 
24 febrer 

16.30 a 20.30h 
- Contextualització metodològica i tipus de materials. 
- Varetes de mecano (Geometria). 
- Bingo (Nombres i operacions). 
-    Blocs Multibase (Nombres i operacions). 

25 febrer 
9.30 a 11.30h 

- Reglets de Cusinaire (Nombres i operacions). 
- Jocs de cartes (Nombres i operacions). 
- Blocs Multibase II (Nombres i operacions). 
- Dòminos (Nombres i operacions). 
-    Cercle i Taules de fraccions (Nombres i operacions). 

9 març 
16.30 a 20.30h 

- Geoplà (Geometria). 
- Tangram (Geometria). 
-    Pentòminos (Geometria). 

10 març 
9.30 a 13.30h 

- Miralls i làmines de simetria (Geometria). 
- Material per a l’estudi de la mesura de magnituds  

(La mesura:  estimació i càlcul de magnituds). 
10 març 

a 
19 abril 

FASE D’APLICACIÓ 
2h no presencials 
2h presencials (*) 
presentació treballs 

Del 10 al 26 de març Proposta aplicació a l’aula 
Del 27 març a l’1 abril Entorn virtual Edmodo 
Del 2 al 18 abril Llegir propostes companys 
19 abril 17 a 19 h (*) Exposició treballs 

 

Coordina :  

Àngela Artigues Amengual, assessora  

d’educació primària del CEP de Palma      

 aartigues@ceppalma.net 

 

CONDICIONS DE CERTIFICACIÓ: 

Per poder tenir dret a la certificació, haureu de complir amb els dos requisits següents: 

v Assistir al 80% de la durada total de la fase presencial, tenint en compte que 
recomanam assistir a la darrera sessió d’exposició de l’aplicació. 

v Elaborar una proposta d’aplicació a l’aula relacionada amb els continguts que 
s’hagin treballat al curs i penjar-la a l’Edmodo. El primer dia del curs es donarà 
la clau d’accés a l’entorn virtual. Respectar les dates de la fase d’aplicació.  

Fomentar l’experimentació     
mitjançant la manipulació 
 

Desenvolupar el treball 
cooperatiu entre 
l’alumnat 

Treballar els continguts i 
les relacions matemàtiques 
de manera menys abstracta 


