
 
 

Benvolgut, benvolguda: 

El proper dissabte dia 8 de novembre tindrà lloc la XVII JORNADA DIDÀCTICA MATEMÀTICA 
D'ABEAM a la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC (C/. Pau Gargallo, 5, Barcelona). 
Reserveu-vos la data! 

Aquest any hem fet un èmfasi especial en què les diferents etapes educatives des d’educació 
infantil fins a secundària estiguin representades en les diferents franges.  

Per Infantil i Primària de 9:30 a 10:30, la Carme Burgués de la Universitat de Barcelona ens 
presentarà Del concret a l’abstracte: paper essencial de les representacions 2D on ens parlarà 
del procés que porta de la realitat i els materials manipulatius als símbols matemàtics i del pas 
intermedi essencial basat en la comprensió, en el raonament i en l’expressió matemàtics. De 10:45 
a 11:30, la Montserrat Torra del CESIRE-CREAMAT ens presentarà Parlar i enraonar per 
aprendre matemàtiques on ens ensenyarà a trobar formes d’incorporar l’ús del llenguatge per 
aprendre al dia a dia de l’aula i de prendre consciència dels canvis que es produeixen al fer-ho. En 
ambdós casos es presentaran o es proposaran exemples per les etapes d’infantils i primària. 

Per Secundària de 9:40 a 10:40, en Jordi Deulofeu de la Universitat Autònoma de Barcelona ens 
presentarà Recordant Martin Gardner: context lúdic i ensenyament de les matemàtiques on 
es vol homenatjar  al més gran divulgador de les matemàtiques del segle XX en l’any del centenari 
del seu naixement. Es mostrarà com un context de joc pot esdevenir una eina útil per ensenyar 
matemàtiques a diferents nivells, particularment a l’ensenyament secundari. De 10:45 a 11:00 es 
donaran diferents informacions i de 11:00 a 11:45, en Miquel Albertí professor de l’INS Vallès de 
Sabadell i de la UAB ens presentarà Metamorfosi d’un mosaic: la creativitat en l’assoliment de 
la competència matemàtica on aprofitarà l’aspecte creatiu en l’assoliment de determinades 
competències mitjançant la construcció de diferents mosaics. 

Després de la pausa-cafè vindran un seguit de ponències que es presenten simultàniament en dos 
torns. El 1r torn és de 12:15 a 13 i inclou les ponències següents: L’alumnat d’infantil i primària toca 
GeoGebra, a càrrec d’Isabel Sorigués i Bernat Ancochea; Pràctica productiva per facilitar la 
transició entre Primària i Secundària, a càrrec de David Barba i Cecília Calvo; Codis secrets, a 
càrrec d’Òscar Font; Resolució de problemes programant en JavaScript dins de Geogebra, a càrrec 
de Jordi Campos, Manel Martínez i Martha Ivón Cárdenas. El 2n torn és de 13 a 13:45 i inclou les 
ponències següents: La caixa de cicle inicial, a càrrec de Núria Serra i Anna Cerezo; L’investigador 
estadístic,  a càrrec de Tuti Comalat, Carles Subias, Raquel Fernández i professors i professores 
de Tr@ms de matemàtiques de CS; Club matemàtic Googolplex i altres iniciatives que motiven, a 
càrrec d’Alberto Herrero i La calculadora científica com a recurs didàctic a l’aula, a càrrec de Daniel 
Vila. 

Per la tarda, de 16:00 a 17:30, es farà una mostra de tallers organitzats en dues franges de 45 
minuts cadascuna. En la primera franja de 16:00 a 16:45 es podrà assistir als tallers de: Corbes 
reglades o una activitat de numeració i càlcul?, organitzat per Explorium i adreçat a CM i CS de 
Primària i 1r cicle d’ESO; Geometria amb Zometool, organitzat per Lu2 i adreçat a Infantil i Primària 
i Tantrix avançat, organitzat per Tantrix i adreçat a Secundària. En la segona franja de 16:45 a 
17:30 es podrà assistir també al taller Corbes reglades o una activitat de numeració i càlcul?, 
organitzat per Explorium; Descobrint les matemàtiques ocultes en els jocs de taula, organitzat per 
Lu2 i adreçat a Secundària i Iniciació al Tantrix, organitzat per Tantrix a adreçat a Infantil i Primària. 
 

  



L’ICE (Institut de Ciències de l’Educació) de la Universitat Politècnica de Catalunya participa en 
l’organització, i l’assistència a l’activitat dóna dret a obtenir una certificació de 6 hores de formació 
reconeguda pel Departament d'Ensenyament. 
 
La inscripció és gratuïta per a les persones associades (o com a màxim dos docents dels centres 
associats) a ABEAM, FEEMCAT, SCM, SEMCV, SBM-XEIX, FESPM i també per a estudiants. Les 
persones no associades tenen una quota de 12 euros que s’abona en iniciar la jornada (si s'opta 
per associar-se a ABEAM s'acumulen a la quota anual de 40€). 

En el nostre espai web http://abeam.feemcat.org/course/view.php?id=30 podreu trobar el programa 
on consultar els horaris i aules, els resums de les ponències i altres detalls referents a la jornada. 

La inscripció estarà oberta del 15 d’octubre al 3 de novembre. Enllaç a la inscripció. 

Per a rebre a rebre el corresponent certificat xtec, a més us heu d’inscriure a: Enllaç inscripció Xtec 

Us esperem el proper 8 de novembre. 
 
 
 
Salutacions cordials, 
 
La junta d'ABEAM 
 
 
  

  

http://abeam.feemcat.org/course/view.php?id=30
https://docs.google.com/forms/d/1YSe1XQ0OTH7TI-e-vA2H0Ar784XFaKoabJOQeRdI_40/viewform
http://aplitic.xtec.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_detall_activitat?p_codi=9000040014&p_curs=2014-2015&p_es_inscr=S

