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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
-Contribuir a què l’alumnat tingui una perspectiva àmplia sobre el conjunt de coneixements matemàtics 
que s’han de construir a l’etapa obligatòria 
-Reflexionar sobre els principals continguts matemàtis curriculars en relació a les dificultats associades 
als processos d’enseyament i d’aprenentatge 
-Valorar el paper de la resolució de problemes en l’aprenentatge de les matemàtiques i plantejar una 
metodologia basada en la manipulació i l’exploració activa de continguts 
-Mostrar la matemàtica com una activitat d’utilitat en la descripció i interpretació dels mons físic i social 
-Donar a conèixer tècniques, materials i recursos que ajudin en la comprensió de continguts matemàtics.  
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
- Elements generals de la Didàctica de la Matemàtica 
     o Processos d’ensenyament i d’aprenentatge 
- Fonaments del treball amb estudiants amb necessitats especials 
     o Processos i pràctiques 
- Gestió de la classe de matemàtiques 
     o Continguts i dinàmiques d’aula 
- Didàctica de l’aritmètica 
     o Nombres i operacions 
- Didàctica de la geometria 
     o 2D, 3D i interaccio 2D-3D 
- Didàctica de la mesura 
     o Magnituds i mesures 
 
 
3. Avaluació 
- Treball de l'assignatura 
- Examen parcial a meitat de semestre 
- Examen final 
 
 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
- El Campus Virtual s'usarà com a suport de la docència presencial i com a eina de comunicació auxiliar. 
- A més l’alumant també compta amb un llistat de referències disponibles al servei de biblioteques de la 
universitat.  
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