ESCOLA
PAU ROMEVA
Construint pensament matemàtic

Objectiu innovador:
Millorar la capacitat i la
competència
matemàtica dels nostres
alumnes mitjançant

la

connexió amb l’entorn i
el

treball

partint

de

manipulatiu
totes

les

àrees curriculars i de
forma

transversal.

treball

El

matemàtic

manipulatiu permet als
A través de l’observació i experimentació de diversos
materials es comença a discriminar, a abstraure, a
generalitzar i a crear relacions a partir de dades
extretes de la realitat i poc a poc anar descobrint la
funcionalitat de la matemàtica.
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Desplegament:
Partint de la reflexió de l’anàlisi dels resultats de competències bàsiques del curs
2014-15 vam potenciar entre el professorat una reflexió global compartida amb
elements d’anàlisi sistemàtic.

Hem establert una línia didàctica de continuïtat que assegura unes directrius clares
i de coherència pedagògica per a un millor assoliment de les competències
bàsiques i ens hem plantejat les estratègies curriculars, organitzatives relacionals
de cada cicle, nivell i grup d’alumnes, amb especial atenció a les adaptacions
personalitzades per l’alumnat que ho necessita.
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Observar. Identificar. Calcular. Compartir.

Estratègies planificades
•

•

•

•
•
•
•

•
•
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Reunions
de
cicles
i
d’intercicles per conèixer el
treball fet a les aules, posar-ho
en comú.
Elaboració un document “Com
treballem les matemàtiques?”
on de manera seqüenciada
d’Infantil a Cicle Superior, es
marquen els objectius, la
metodologia, el material i les
noves perspectives pel que fa
a: Numeració i càlcul; Mesura;
lògica
i
resolució
de
problemes;
geometria
i
estadística.
Portar a terme els acords
arribats
a
les
reunions
intercicle
respecte
a
la
competència matemàtica per
consolidar la línia de centre.
Fer un seguiment dels acords
pedagògics presos i validar la
seva aplicabilitat anualment.
Rebre formació de centre
impartida per Lluís Segarra.
Establir una formació en
centre:
Intercanvi
d’experiències docents.
Garantir donar la informació i
formació al respecte del
professorat que arriba nou al
centre.
Crear la comissió de jocs de
taula amb servei de préstec i
assessorament.
Inventariar tot el material d’ús
matemàtic:
blocs
lògics,
geoplans,
àbacs,
bingo,
calculadora,
botiga
amb
bitllets i monedes, cintes
mètriques, balances, jocs de
taula, material de rebuig com
capsuletes de cafè…

Reflexionar. Planificar. Construir. Crear.

Estratègies compartides
•
•

•
•

•

•

Escola Pau Romeva
c. Pisuerga, 1 08028 Barcelona
Tel. 93 440 67 90
www.xtec.cat/ceip-pauromeva
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Realitzar el recull de les
activitats
i
experiències
realitzades.
Dedicar sessions de
desdoblament a fer activitats
manipulatives de
matemàtiques.
Dedicar
sessions
de
desdoblament a fer jocs
matemàtics.
Marcar
dins
de
l’horari
sessions de càlcul mental a
tots els nivells amb proves
d’avaluació inicials i finals.
Introduir
la
resolució
d’enigmes per fomentar el
raonament matemàtic com
activitat
a
realitzar
mensualment en família.
Vincular les matemàtiques a
l’àmbit artístic amb una
escultura col·lectiva que cada
nivell va donant forma.
- Primer trimestre: L’esfera.
- Segon trimestre: El cilindre.
- Tercer trimestre: El cub.

Assoliments:
Com a resultat de l’avaluació del nostre
projecte destaca com a punts positius:
•

Promoció del treball cooperatiu
dels alumnes i del professorat

•

Millora

de

comunicació

entre

professorat, entre alumnes i entre
alumnes i professorat.
•

Avaluació del projecte i dels
resultats obtinguts
•

La
comparativa
en
els
resultats de les competències
bàsiques és molt positiva
respecte a nosaltres mateixos
i als centres de la mateixa
tipologia, així com el grau de
satisfacció del professorat i
l’alumnat.

Avantatges del treball matemàtic
a totes les àrees del saber.

S’ha avaluat la implicació dels alumnes en quant a coneixement, participació
i interès. També s’ha avaluat la implicació del professorat pel que fa al
intercanvi d’experiències i als cursos de formació fóra del centre i s’ha avaluat
la implicació famílies en activitats familiars com és L’enigma del mes.
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Impacte:
El projecte Construint pensament matemàtic ha suposat una presa de
consciència per part de tota la comunitat educativa del centre que les
matemàtiques són quelcom real i lligat a la vida quotidiana.
Tot el claustre s’ha vinculat al projecte afavorint la cohesió i la coordinació i
millorant el coneixement entre companys.
S’ha millorat la motivació del professorat veient l’evolució positiva en els
resultats obtinguts pels alumnes.
El projecte ha transcendit fora de les aules fent-se visible en totes els espais
i àmbits de l’escola en exposicions, decoracions, internet...
L’impacte principal, però, ha esta l’augment de motivació de l’alumnat, ja
que el seu aprenentatge esdevé més significatiu i aplicable a qualsevol
situació real.
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