
PRESENTACIONS DIGITALS A LA
CLASSE DE MATEMÀTIQUES

20 hores     2 crèdits        clau: Q017       RRHH: 070252-3935

MODALITAT: Curs                                                            PLACES: Mínim 15 i màxim 25
LLOC: CEP de Palma, Jaume Cañellas

ADREÇAT: Professorat de matemàtiques de l’illa de Mallorca que imparteix aquesta àrea a

l’educació secundària obligatòria.

OBJECTIUS
� Conèixer les presentacions que l'SBM-XEIX i el CentMat han oferit a les setmanes de

la Ciència d'aquests darrers anys.
� Donar a aquestes presentacions un format definitiu i profusament anotat per facilitar

el seu ús a la classe de matemàtiques.
� Elaborar una proposta d'aprofitament didàctic per als alumnes.

� Posar el producte final a l'abast de tots els professors de les Illes.

INSCRIPCIÓ
Emplenar la  Sol·licitud cursos/activitats de l’apartat Formació del Professorat del Menú
Principal del Portal del Personal de la web del Govern de les Illes Balears
(http://portaldelpersonal.caib.es). Data màxima d'inscripció al curs: 28 d’octubre de 2010.
Llistat d'admesos:  29 d’octubre a les 12,00 h.
Cal confirmar l'assistència fins dia 1 de novembre a les 23 hores via Internet a l’apartat
Confirma cursos/activitats del “Portal del Personal”. La no confirmació de l’assistència
suposarà la pèrdua de la plaça. L’adjudicació de places de la llista d’espera es realitzarà
telefònicament dia 2 de novembre de 2010.

COORDINACIÓ
Miquel A. Girona Llobera, assessor de l'àmbit científic i tecnològic del CEP de Palma
(magirona@educacio.caib.es ).

PONENTS
Josep Lluís Pol, professor de matemètiques secundària i del CentMat (joseplpol@xeix.org).
Daniel Ruiz, professor de matemàtiques de secundària i del CentMat (druiz@xeix.org).



PROGRAMA

Dades/horari Continguts Ponents

Dimarts 2 de
novembre, de
16:30 a 20:30 h.

- Matemàtiques i natura: Aquesta presentació té l'objectiu de
sensibilitzar els alumnes de la importància de les matemàtiques a
l'hora d'interpretar la natura des de diversos aspectes:
aritmètics, geomètrics, construcció de models, etc.

Dijous 4 de
novembre, de
16:30 a 20:30 h.

- Els nombres irracionals: Aquesta presentació té l'objectiu de
parlar,  des de la presència quotidiana i històrica, dels quatre
irracionals més importants: /pi/, /fi/, /arrel de dos/ i /e/.

Dimarts 9 de
novembre, de
16:30 a 20:30 h.

- Música i funcions: Aquesta presentació té l'objectiu de parlar
de la relació de la música amb les matemàtiques, i més
concretament, d'interpretar alguns preludis de Chopin en clau de
representació de funcions.

Dijous 11 de
novembre, de
16:30 a 20:30 h.

- Els fractals quotidians: Aquesta presentació té l'objectiu de
presentar als alumnes els concepte de fractal, de la seva
construcció, i de visualitzar la seva presència a diversos àmbits
propers: la natura, l'art, els models, el cinema, etc.

Fase a distància

Dimarts 14 de
desembre, de
17:00 a 19:00 h.

- Posada en comú d'experiències fetes amb alumnat.

Josep Lluís Pol
Daniel Ruiz

REQUISITS
Tenir coneixements de formació bàsica de TIC per a professors.
Coneixement del programari lliure OpenOffice.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Per a obtenir la certificació del curs serà obligatori:
• Una assistència dels participants d’un mínim del 80% de la durada de la fase presencial de
l'activitat (BOIB nº8 -17/01/02, Ordre del 2 de gener del 2002).

• Dur a terme una aplicació a l’aula/centre relacionada amb els continguts del curs, publicar-la
al moodle i compartir-la amb la resta d’assistents a la darrera sessió del curs.
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