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Prerequisits

Es suggereix que els estudiants que es matriculin en aquesta assignatura hagin cursat i aprovat les
assignatures de primer curs: "Matemàtiques per mestres", l'assignatura de segon curs: "Aprenentatge de les
matemàtiques i currículum" i l'assignatura "Gestió i innovació a l'aula de matemàtiques".

Objectius

Es tracta d'una assignatura optativa de quart curs que està centrada en el desenvolupament de competències
professionals al voltant de la matemàtica i la seva capacitat per comprendre el món que ens envolta. Aquesta
assignatura ha de donar eines i estratègies per al professorat que vulgui aprofundir en la didàctica de la
matemàtica i la seva relació amb el món, tant des de la perspectiva de l'aplicació de les matemàtiques als
mons físic o natural i sociocultural com des de la perspectiva de la inspiració en ambdós mons per a
inspirar/crear matemàtiques i dissenyar, gestionar i avaluar intervencions en l'aula de matemàtiques de
primària segons aquests referents.

S'imparteix quan l'alumnat ja ha cursat les assignatures obligatòries: , Matemàtiques per mestres Aprenentatge
 i , i que vulguin o bé cursar-lade les matemàtiques i currículum Gestió i innovació a l'aula de matemàtiques

com assignatura de lliure elecció, o bé per obtenir la menció en didàctica de les matemàtiques. És per això
que des de l'assignatura  es vol incidir en el coneixement del món queMatemàtiques per comprendre el món
ens envolta (tant físic i natural com social) des del punt de vista de les matemàtiques, per donar eines a fi
d'oferir recursos i estratègies que permetin als/les futurs/es docents presentar una matemàtica amb sentit,
utilitat i significat a primària.

Aquesta assignatura desenvolupa el coneixement pràctic i l'aplicació del currículum matemàtic de primària en
la planificació, el disseny i l'avaluació de tasques i seqüències d'ensenyament i aprenentatge de continguts
matemàtics. Es treballenaspectes de numeració i càlcul, relacions i canvi, espai i forma, mesura, i estadística i
atzar per tal de comprendre el món que ens envolta i tenir eines didàctiques per a dissenyar intervencions a
l'aula de matemàtiques de primària. Malgrat tot, això no vol dir que els processos i continguts matemàtics que
es treballin hagin de limitar-se única i exclusivament als del currículum de primària, sinó que el/la mestre/a
hauria de d'assolir les competències matemàtiques necessàries per a interpretar part del món que l'envolta i
per a saber limitar-se i adaptar-se al nivell de primària a l'hora de portar-les a l'aula. El/la mestre/a ha de
conèixer més del que necessita aprendre l'alumnat.

Es concreten els següents objectius específics:

Conèixer diferents aplicacions de les matemàtiques tant des del punt de vista de l'entorn sociocultural
com físic/natural.
Dissenyar intervencions per a l'ensenyament de les matemàtiques a primària en base a aquests
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Dissenyar intervencions per a l'ensenyament de les matemàtiques a primària en base a aquests
aplicacions.
Dissenyar, planificar, gestionar i avaluar activitats d'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques
en base als criteris marcats pel currículum de primària.
Treballar els continguts matemàtics de l'entorn fent servir metodologies didàctiques eficients.
Conèixer el paper del món que ens envolta (natural i sociocultural) per a crear matemàtiques en un
sentit invers al de l'aplicació esmentat abans.
Conèixer idees matemàtiques d'altres mons culturals presents en els aules de primària.

Competències

Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la igualtat
de gènere, la equitat i el respecte cap als drets humans que conformen els valors de la formació
ciutadana.
Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant de forma individual com
en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar
en els contextos educatius i formatius
Mantenir una relació crítica i autònoma respecte els sabers, els valors i les institucions socials
públiques i privades.
Plantejar i resoldre problemes vinculats amb la vida quotidiana.

Resultats d'aprenentatge

Adaptar les programacions i activitats d'ensenyament i aprenentatge a la diversitat de l'alumnat.
Analitzar els objectius de l'educació matemàtica a les diferents etapes de l'ensenyament primàri.
Aprofundir en el coneixement de la matemàtica escolar a nivell de connexions, contextos i
competències.
Dissenyar seqüències d'ensenyament i aprenentatge que connectin diferents temes matemàtics.
Valorar i aplicar casos professionals relatius a l'ensenyament de les matemàtiques.

Continguts

Continguts

Numeració i càlcul

- Els nombres a la natura i les seves relacions

- El nombre a les societats i cultures

Relacions i canvi

- Anàlisi, identificació i creació de patrons de canvi en contextos diversos

- Relacions de canvi proporcional i no proporcional

Espai i forma

- Formes i cossos als entorns natural, social i cultural

- Les isometries: desplaçaments, rotacions i simetries axials

- Anàlisi de les propietats de les diferents formes geomètriques segons el seu ús

Mesura

Matemàtiques per a comprendre el món   2014 - 2015

2



Mesura

- Magnituds: longitud, àrea, volum, capacitat, massa, temps, temperatura…

- El sistema mètric

- Desenvolupament i ús dels instruments de mesura: del llistó al regle, del cordill a la cinta mètrica…

Estadística i atzar

- Ús de l'estadística en situacions i fenòmens físics i socials i per fer prediccions i prendre decisions

- Ús i lectura crítica de les eines estadístiques

L'atzar a la vida quotidiana i en diferents contextos culturals

Metodologia

El protagonista en el procés d'ensenyament aprenentatge és l'estudiant i és sota aquesta premissa s'ha
planificat la metodologia de l'assignatura tal i com es mostra en el quadre que hi ha a continuació:

Activitat Hores Metodologia Resultats

Aprenentatge

Presencial en
gran grup

43 -Exposicions de temes bàsics del temari (34
hores): es fa amb tot el grup classe a través
d'una participació oberta i activa per part dels
estudiants.

-Quan calgui una devolució, s'iniciarà amb una
introducció on es compartiran els
aprenentatges del seminari anterior.

S'acaba amb la presentació de les tasques que
cal desenvolupar al seminari i individualment.

- Espais de treball en grups reduïts dintre de
l'aula supervisat pel professor on mitjançant
l'anàlisi de documents o activitats d'investigació
i ús de manipulatius s'aprofondeix en els
continguts i temàtiques treballades al grup gran
(14 hores)

E1, E3, E4,
E6, E7

Conferència
en gran grup

2 Segons disponibilitat, professionals experts
dictaran al llarg del curs conferències
relacionades amb la temàtica del curs.

E1, E4

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
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Tipus: Dirigides

Presenaicl en gran grup 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5

Tipus: Supervisades

Tutories 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5

Tipus: Autònomes

Treball autònom 75 3 1, 4, 5

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es durà a terme al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant les activitats que es
mostren en la graella anterior.

L'assistència a classe és obligatòria: l'estudiant ha d'assistir a totes les classes per ser avaluat. Es contempla
un màxim d'incidències del 20%. En cas contrari, es considerarà no presentat.

També es considerarà no presentat l'estudiant que no hagi lliurat totes les activitats d'avaluació en els terminis
establerts.

Cal que l'estudiant obtingui un 5, com a mínim, en cadascun dels apartats de l'avaluació per a poder ser
avaluat globalment.

Pels estudiants que hagin assistit a les classes però que no superin amb un 5 alguna de les activitats
d'avaluació es preveu una recuperació de les activitats no superades, tornant-les a fer o fent un treball
autònom adicional. S'estudiarà la situació cas per cas.

Activitat Ponderació Hores ECTS Resultats
d'aprenentatge

Observacions

Assistència i
participació

10% 0 0 1,6 Intervencions

Prova individual
escrita

50% 0 0 1, 5, 6 17.12.2014

Continguts del
curs

Treball en petit
grup

40% 0 0 1, 5, 6 Lliurament el
21.01.2015 en pdf
al Campus Virtual

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació 10% 0 0 2, 3
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Prova individual escrita 50% 0 0 1, 2, 3, 4

Treball en petit grup 40% 0 0 2, 3, 4
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