
MATEMÀTIQUES VIVES I ACTIVES 
 
 
 
El curs ofereix recursos i materials que permetran acompanyar l’aprenentatge 
vivencial de les matemàtiques, tant l’aprenentatge autònom com el guiat per 
l’adult.  Així com els possibles ambients matemàtics que es poden presentar en 
un espai educatiu o a la llar. 
 
Ens aproparem a la didàctica de les matemàtiques que acompanya el pas del 
concret a l’abstracte i l’aprenentatge del seu llenguatge d’una manera 
manipulativa i vivencial. 
 
 
Què farem? 
 
Ens aproparem al desenvolupament del pensament matemàtic dels infants, i 
coneixerem diferents enfocaments en l’acompanyament de l’aprenentatge de les 
matemàtiques. 
 
Es presentaran materials i propostes concretes per les àrees de: 
 

- Numeració i càlcul 
- Relacions i canvi 
- Espai i forma 
- Mesura 
- Estadística i atzar 

 
El curs està estructurat en dos mòduls.  En el primer, treballarem els continguts 
de matemàtiques detallats al currículum per les etapes des d’infantil fins al cicle 
inicial de primària (fins al 8 anys).  I en el segon mòdul, els continguts per les 
etapes de cicle mitjà i superior de primària (dels 9 als 12 anys). 
 
 
1er mòdul (Infantil i primer cicle de primària).  Fins els 8 anys 
 
1a sessió:  Primer cicle d’infantil 
Desenvolupament del pensament lògic matemàtic dels infants en aquesta etapa 
Continguts marcats al currículum per aquesta etapa 
Espai i moviment 
Lògica, relacions i canvi 
Nombres i operacions 
 
2a sessió:  Segon cicle d’infantil 
Desenvolupament del pensament lògic matemàtic dels infants en aquesta etapa 
Continguts marcats al currículum per aquesta etapa 
Espai i moviment 
Lògica, relacions i canvi 
Nombres i operacions 
 



3a sessió:  Relacions i canvi, espai i forma, estadística i atzar 
Continguts marcats al currículum per aquestes àrees de les matemàtiques a cicle 
inicial 
Eines i recursos per l’àrea de relacions i canvi 
Eines i recursos per l’àrea d’espai i forma 
Eines i recursos per l’àrea d’estadística i atzar 
 
4a sessió:  Numeració i càlcul i mesura 
Continguts marcats al currículum per aquestes àrees de les matemàtiques a cicle 
inicial 
Eines i recursos per l’àrea de numeració i càlcul 
Eines i recursos per l’àrea de mesura 
 
 
 
 
 
2on mòdul (Cicle mitjà i superior de primària).  Dels 9 als 12 anys 
 
1a sessió:  Numeració i càlcul I 
Continguts marcats al currículum per aquestes àrees de les matemàtiques a cicle 
mitjà i superior 
Eines i recursos per l’àrea de numeració i càlcul 
 
2a sessió:  Numeració i càlcul II 
Eines i recursos per l’àrea de numeració i càlcul 
 
3a sessió:  Espai i forma, mesura 
Continguts marcats al currículum per aquestes àrees de les matemàtiques a cicle 
mitjà i superior 
Eines i recursos per l’àrea d’espai i forma 
Eines i recursos per l’àrea de mesura 
 
4a sessió:  Relacions i canvi, estadística i atzar 
Continguts marcats al currículum per aquestes àrees de les matemàtiques a cicle 
mitjà i superior 
Eines i recursos per l’àrea de relacions i canvi 
Eines i recursos per l’àrea d’estadística i atzar 
 
 
  



Com ho farem? 
 
El curs té un enfocament vivencial, d’experimentació amb els materials concrets 
escollits per acompanyar aquest aprenentatge. 
 
Ens aproparem als materials que ens aporten comprensió i, a la vegada, no 
faciliten la repetició d’un procés automàtic, que ens allunya de la real comprensió 
per part dels infants. 
 
Amb la intenció d’aprendre a respectar el camí que escullen els infants, i no el 
camí que tenim previst els adults quan presentem una proposta o material.  
Acompanyar i provocar el descobriment per part de l’infant, sempre partint de les 
seves necessitats. 
 
Potenciar el diàleg entre els infants, i també, entre els adults i els infants. 
 
Poder presentar unes matemàtiques útils per la vida.  Que provoquin el joc 
mental, que faci madurar el pensament.  Que propiciï la tranquil·litat i la felicitat 
dels infants vers l’aprenentatge de les matemàtiques. 
 
DURADA, DATES, LLOC I HORARI 
 
El curs té una durada de 8 sessions distribuïdes en dos mòduls.  El primer mòdul 
estarà format pels continguts des d’infantil a primer cicle de primària, i en el 
segon mòdul, es treballaran els continguts del cicle mitjà i superior de primària. 
 
El curs té 10h de treball personal que consisteixen en realitzar una proposta de 
matemàtiques manipulatives per aplicar a l’escola, únicament si es realitza el 
curs complet. 
 
El calendari de les 8 sessions és el següent: 
 
Mòdul 1 (infantil i cicle inicial):  27 d’octubre, 24 de novembre, 22 de desembre 
del 2018, i 19 de gener de 2019. 
 
Mòdul 2 (cicle mitjà i superior):  23 de febrer, 23 de març, 20 d’abril i 25 de maig 
de 2019. 
 
El curs es realitzarà a l’Escoleta La Poma, Passatge Pont, 6. 43205 de Reus. 
 
Horari: de 10:00 a 15:00h 
 
Aquets programa i la formadora poden estar subjectes a canvis per causes 
alienes a l’organització. L’Escoleta es reserva la possibilitat de realitzar 
modificacions, oferint quan sigui necessari altres formadors i mantenint de 
manera general els continguts, objectius i metodologia de la formació. La 
inscripció al curs, implica l’acceptació d’aquestes condicions. 
  
 
  



PREU 
 
El preu del curs és de 60€ per sessió. El pagament del curs es farà mitjançant 
transferència bancària. Hi ha tres opcions a escollir en la forma de pagament: 
 

- Transferència bancaria per la totalitat del curs 480€ (2 mòduls) o 240€ (1 
mòdul) 

- Pagament fraccionat:  
 

• Si es realitzen els dos mòduls: 50% (240€) al realitzar la 
inscripció al curs, i l’import restant (120€ del mòdul 1 + 120€ 
del mòdul 2)) es realitzarà a l’inici de cada mòdul. 
 

• Si només es realitza un mòdul: 50% (120€) al realitzar la 
inscripció, i el import restant (120€) a l’inici de cada mòdul. 
 

- Domiciliació de pagament. Si escolliu aquesta opció, ens haureu de 
facilitar un número de compte. I el pagament es realitzarà de forma 
fraccionada. 

 
En cas de donar-vos de baixa, únicament es retornarà l’import de la inscripció, si 
es realitza fins el 26 de setembre (inclòs). I en el cas de realitzar només la 
inscripció per al segon mòdul fins el 22 de gener (inclòs). 
 
INSCRIPCIONS. 
 
Per tal de confirmar si hi ha places disponibles, caldrà enviar un mail a 
escoletalapoma@gmail.com. 
 
Un cop confirmada la disponibilitat, se us facilitarà un número de compte, si 
escolliu la opció de de transferència bancaria. O si escolliu la opció de domiciliar 
el pagament, caldrà que faciliteu un número de compte. 
 
Un cop realitzat el pagament, caldrà enviar un mail amb el resguard de 
pagament, juntament amb la següent informació: 
 

- Nom i cognoms 

- DNI 

- Domicili 

- Telèfon de contacte 

- Mail 

 
Es pot escollir si es vol realitzar el Modul 1 + Modul 2, o realitzar qualsevol mòdul 
de forma independent. Es donarà prioritat a les inscripcions que realitzint el curs 
complet.  

PLACES LIMITADES!!! 

mailto:escoletalapoma@gmail.com

