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Objectius 

• Aprofundir en el coneixement dels models curriculars actuals (matemàtiques, educació 
primària), i propostes de la seva concreció. 

• Aprofundir en els coneixements necessaris per a realitzar i organitzar una seqüenciació 
de continguts a través de diferents nivells. 

• Aprofundir en l’anàlisi del procés d’ensenyament-aprenentatge: detecció i sentit de 
dificultats i errors, coneixement de recursos i de mètodes didàctics. 

 

Temari 

• El currículum de Matemàtiques i les seves fonts: epistemològica, sociològica i 
psicopedagògica. 

• Estratègies de resolució de diferents tipus de problemes. Procediments algorítmics i 
procediments recursius. El mètode heurístic. 

• Percepció i codificació. Les Matemàtiques com a llenguatge. 
• Les principals estratègies didàctiques: teoria i pràctica. 

 

Metodologia 

• Anàlisi del disseny curricular actual, amb particular referència als temes matemàtics 
implicats en el programa. 

• Lectures i anàlisi de textos relacionats amb la didàctica de les Matemàtiques en 
Educació Primària. 

• Simulació i anàlisi de situacions didàctiques (estudi dels processos d’aprenentatge, 
dificultats, recursos, alternatives…) 

• Anàlisi de llibres de text i materials curriculars. 
• Elaboració, experimentació, anàlisi i valoració d’unitats didàctiques. 

 

Avaluació 

• Treballs pràctics realitzats pels alumnes individualment i/o en grup. 
• Participació a classe en la discussió i elaboració de les activitats proposades. 
• Proves escrites sobre els diversos aspectes de la didàctica de les matemàtiques 

implicats en el programa. 
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