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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
Els objectius generals de l’assignatura es poden resumir en aquests dos: 
-Conèixer i reflexionar sobre les principals aportacions que fonamenten, des de diferents perspectives, les 
activitats d’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques en programes educatius i propostes actuals 
procedents  del món de la investigació en didàctica de les matemàtiques 
-Crear una actitud positiva cap a les matemàtiques, coneixent els seus aspectes culturals, socials i històrics 
per saber identificar-los i utilitzar-los en la tasca diària de l’escola 
-   Interpretar les propostes dels materials escolars actuals i saber-les estructurar en    una visió vertical 
dels cursos de Primària. 
-  Desenvolupar una actitud que els porti a integrar els elements de la vida quotidiana a l’ensenyament de 
les matemàtiques 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
Estudi en profunditat d’un tema didàctic: la mesura 
Aspectes fonamentals de la mesura 
Objectius i currículum 
 
Estudi en profunditat d’un tema de matèria: Divisibilitat 
Es treballarà un tema de continguts de primària amb l’objectiu de constatar com una bona informació en 
profunditat de la matèria, ajuda a la innovació en Didàctica 
 
Fem Matemàtiques 
Com acostar la matemàtica a l’escola 
L’ambient matemàtic a classe i les propostes externes: concursos, fires, fotografia matemàtica, 
fotoproblemes, calendaris ... 
Matemàtica al carrer: Itineraris 
El pensament matemàtic com a globalitzador 
 
Banc de recursos 
On i com trobat informació 
Creació d’un banc de dades 
Estdi de recursos (espai Jordi Esteve)      
 
3. Avaluació 
Intervencions en els seminaris de classe 
Treball en grup i la seva defensa 
Activitats puntuals i sistemàtiques per fer a casa 
  
   
4. Fonts d'informació bàsica 
a) Pàgines web 
Freudental institute, Calaix del +ié, Matti 
b) Recursos  
Barba, D. Calvo, C. "3x6.mat". Barcanova 
Segarra, L. "penso i faig". Teide 
c) Informació activitats 
Federacions de professors de matemàtiques 
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