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Prerequisits

És necessari que l'estudiant hagi aprovat i utilitzi els continguts de les assignatures obligatòries de tercer i
quart:

- Les matemàtiques en el currículum d'infantil.

- La pràctica matemàtica a l'aula d'Educació Infantil.

Objectius

Es tracta d'una assignatura optativa de quart curs que està centrada en una didàctica específica. S'imparteix
quan l'alumnat ja ha fet tota la formació bàsica i es cursa a continuació de "Les matemàtiques en el currículum
d'infantil" i "La pràctica matemàtica a l'aula d'Educació Infantil". És per això que l'assignatura: Joc i activitat

, vol aprofundir en els coneixements de didàctica de la matemàtica a l'educaciómatemàtica en educació infantil
infantil i al cicle inicial de primària.

Aquesta assignatura se centra en el coneixement pràctic del currículum matemàtic d'infantil i cicle inicial de
primària, però també es repassaran diferents continguts matemàtics d'edats més avançades. La dinàmica
d'aula serà en format taller on es viurà en primera persona el que suposa el 'repte matemàtic', l'aprendre a
partir de qüestions obertes, el treball cooperatiu i l'aprenenttage a partir de manipulació de materials
seleccionats.

Competències

Comprendre les matemàtiques com a coneixement sociocultural
Conèixer els fonaments científics, matemàtics i tecnològics del currículum d'aquesta etapa així com les
teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
Conèixer estratègies didàctiques per desenvolupar representacions numèriques i nocions espaials,
geomètriques i de desenvolupament lògic.
Demostrar que coneix i comprèn els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació
Infantil
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
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Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin a les singulars
necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets
humans.
Fomentar experiències d'iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació.
Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i
integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent.
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

Aplicació dels elements clau del currículum de matemàtiques en un disseny personal.
Capacitat d'analitzar una situació didàctica i fer-ne un diagnòstic sobre la seva pertinença i fer
propostes alternatives innovadores.
Capacitat de dissenyar, planificar i executar un treball de cerca personal.
Capacitat de dissenyar situacions didàctiques personals a partir del currículum i les seves directrius
teòriques i dels exemples mostrats a l'assignatura per a l'E/A de les matemàtiques a educació infantil.
Capacitat d'identificació d'aspectes matemàtics a la vida quotidiana i capacitat de potenciar-los i
compartir-los amb els infants per tal d'afavorir-ne el seu aprenentatge.
Capacitat d'incloure l'atenció a la diversitat, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets
humans en un disseny propi.
Capacitat d'inspirar-se en bones pràctiques matemàtiques per crear-ne de noves i personals.
Capacitat d'organització i de treball conjunt per dissenyar i executar un projecte de treball compartit.
Coneixement de diversitat de situacions didàctiques dissenyades des de les matemàtiques del
currículum.
Coneixement de diversitat de situacions didàctiques interdisciplinàries per a l'E/A de les matemàtiques
al parvulari.
Coneixement de la teoria sobre l'aprenentatge i l'ensenyament de les matemàtiques que regeix el
currículum.
Coneixement de situacions didàctiques i experiències creades amb una perspectiva globalitzadora i
integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva
Ús de les tecnologies en el disseny de propostes didàctiques per a l'ensenyament i aprenentatge de les
matemàtiques al parvulari o al cicle inicial de primària.

Continguts

1. Què és joc? i què és activitat lúdica?

2. Evolució del joc a la primera infancia i la seva relació amb les matemàtiques.

3. Què implica pertanyer a una comunitat d'aprenentatge?

4. L'aprenentatge matemàtic a través d'un taller.

5. La programació matemàtica adaptant-se al grup.

6. Repàs de nocions matemàtiques de diferents blocs i de diferents edats.

7. La creativitat i el rigor en el disseny i aplicació d'una sessió al taller de la comunitat.

Metodologia

La metodologia d'aquesta assignatura és en un format de Taller. Aprendreu 'fent'. Cada sessió se centrarà en
la manipulació de materials didàctics diversos. Es potencia molt l'autonomia i la creativitat dels alumnes.
També caldrà reflexionar i consignar per escrit el més rellevant e cada sessió.
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Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Presencial gran grup 45 1,8 9

Tipus: Supervisades

Anàlisi materials i experiències d'aula 30 1,2 3

Tipus: Autònomes

Autònoma 75 3 3, 9

Avaluació

Es realitzarà una part d'avaluació individual i una en grup. La individual consisteix en un diari de cada sessió
més les ampliacions que l'estudiant consideri. El treball en grup consisteix en preparar i dur a terme una
sessió del taller de joc i activitat lúdica.

L'assistència a classe és obligatòria: l'estudiant ha d'assistir a totes les classes per ser avaluat (es contempla
un 20% màxim d'incidències), 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.

La devolució de les activitats que deteminen qualificació serà inferior a un mes.

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l'estudiant mostri, en les activitats que se li
proposin, una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i
un bon domini de la llengua vehicular que consta a la guia docent.

En cas de plagi l'assignatura queda suspesa.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Autoavaluació 20 0 0 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Disseny i aplicació d'un taller de joc i activitat lúdica 30 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Treball individual. Diari de les sessions 50 0 0 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13
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