PARLEM
I COMPARTIM
jornada de docència
de la matemàtica 2019
Inscripcions

Organitzada pel grup Perímetre i ADEMGI (Associació

http:// ademgi.feemcat.org
Places limitades. Reserva de taller
per ordre d’inscripcions.
L’ICE de la UdG expedirà un
certificat de 10 h. de formació
als participants

d’Ensenyants de Matemàtiques de les Comarques Gironines), amb la col·laboració del Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística de la UdG.

El programa inclou la conferència “Oynos,

Socis FEEMCAT i/o SCM... 5€
No socis ............................ 15€
Dinar ................................. 15€

Duwo, Treyes: una petíta història dels
nombres”, a càrrec de Joan Jareño,
tallers adreçats a infantil, primària i
secundària, debat al voltant de
les Línies d’impuls de l’educació matemàtica, comunicacions i taules

P

d’activitats per a

Dissabte

16 de Març 2019
de les 9 h del matí
a les 18,30 h de la tarda

l’aula.

1

Lloc

Facultat de Ciències,
Campus Montilivi (UdG).
Carrer Maria Aurèlia Campmany, 69,
17003 Girona)

0

Carrer Maria Aurèlia Campmany, 69,
17003 Girona)

Programa

de la Jornada de docència de la matemàtica 2019

Parlem i compartim

09.30 Conferència

15.55 Comunicacions simultànies

		Oynos, Duwo, Treyes:
una petita història dels nombres.
		 Joan Jareño

		El correu matemàtic (e-mat) (pri)
		
Ester Bosch.

10.45 Esmorzar
		Taules d’activitats a càrrec de: CASIO,
Explòrium, Ludus Mundi, MatGI, Perímetre,
jugar x jugar, CESIRE

11.30 Presentació i dinàmica de treball
		Línies d’Impuls per a l’educació
matemàtica.
		
Cap al C2EM 2020 Reus-Tarragona.

12.30 Tallers
		La innovació docent a l’aula de
matemàtiques d’Educació Infantil: dels
continguts als processos matemàtics. (inf
i CI) Àngel Alsina
		Els reptes: Un camí cap a noves
dimensions. (pri)
		
Miquel Garcia i Eduard Torrent.
		Estratègies per a la pràctica del càlcul
mental (pri-sec) Joan Carles Ferrer.
		Frisos i mosaics (CS-sec)
		
Maria Roca
		Matemàtiques i impressió 3D (sec)
		
Sergi Múria i Joan Jareño

14.00 Dinar
15.30 Comunicacions simultànies
		La tira de càlcul ( INF i CI)
		 Anna Rodríguez.
		Nombres feliços. Pràctica productiva.
(CS-ESO) Dolors Rubirola.
		Quan els poetes senten la temptació
de les matemàtiques; de Ramon Llull
a Joan Vinyoli. (sec)
		
Pep Solà

		La festa del 100 (inf-CI)
		
Tània Costa i Anna Ribot.
		Jugamat (sec)
		
Jaume Carrascosa i Roser Salip

16.20 Comunicacions simultànies
		Itineraris matemàtics a Girona.
		
MatGI
		Problemes?
		
Joel Aranda. CRP de Girona.
		Anàlisi dels resultats de les proves
de competència matemàtica
com a eina de reflexió metodològica
i de millora de resultats.
		
Marta Carlos, Joaquim Costa,
Mercè Juanola i Francesc Sánchez.

16.45 Tallers
		Montessori i matemàtiques
al 2n cicle d’infantil. (inf i CI)
		
Montse Julià
		Nombres decimals
amb reglets (CS i sec)
		
Ester Bosch i Rosa Ma. Sala.
		Simetritza’m (CS i sec)
		
Guillem Bonet
		STEM fent polígons. (CS i sec)
		
Laura Morera, Ricard Balagué,
Bernat Rios, Carla Alcañiz,
Maria Vázquez
		Calculadora científica/gráfica
a l’aula i a Selectivitat;
una combinació que no
deixa indiferent. (sec)
		
Raül Fernández

18.15 Tancament de la jornada

