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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 matemàtiques 
que s'han de construir a l'etapa 6-12. 
- Reflexionar sobre els principals continguts matemàtics curriculars en relació a les dificultats associades 
en els processos d'ensenyament 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 
      - Processos d'ensenyament i d'aprenentatge. 
- Didàctica de l'aritmètica. 
      - Nombres i operacions. 
- Didàctica de la geometria. 
      - 2D, 3D i interacció 2D-3D. 
- Didàctica de la mesura. 
      - Magnituds i mesures. 
- Gestió de la classe de matemàtiques. 
      - Continguts i dinàmiques d'aula.          
 
3. Avaluació 
- Participació a classe. 
- Recensió de textos sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques. 
- Elaboració de treballs pràctics individuals i/o en grup. 
- Prova escrita individual i/o anàlisi de situacions didàctiques. 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
- L'alumnat tindrà un dossier de lectures obligatòries amb articles i textos, a més disposarà d'un recull oral 
i/o escrit de situacions problemàtiques relacionades amb la classe de matemàtiques.  
- El Campus Virtual s'usarà com a suport de la docència presencial i com a eina de comunicació auxiliar. 
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