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Brussel·les 

Comenius mathématiques:

LES MATHÉMATIQUES UN 

JEU D’ENFANT…



• EXPOSICIÓ PROCÉS I 

CONCLUSIONS  

• LA RECERCA EN 

L’APRENENTATGE DE LES  

MATEMÀTIQUES

Exposició de les conclusions

ESTRUCTURA INTERVENCIÓ

Exposició de les conclusions



PROCÉS

Períodes de

recerca

Maig 2013           Camprodon

Reunió preparatòria del projecte

Neix el plantejament de 

recerca teòrica

Elaboració del dossier

Exposició de les conclusions



PROCÉS
Períodes de

recerca

Gener 2014           Bèlgica  

Les jeux mathématiques: 

on apprend par les sens

La Haute école de la 

communauté Française en 

Hainaut, École Normale

Jugar per aprendre

Els sentits com a eina 

d’aprenentatge

Miro, toco i entenc

Reunió de treball



PROCÉS

Reunió de treball

Períodes de

recerca

Novembre 2014         França

“Enseigner la numération décimale de 
position au cycle 2”

Frédéric Tempier

Aurillac, ESPE

Valor posicional del 

nombre:

Importància de 

treballar-lo des de 

diferents punts de 

vista

Reunió de treball



PROCÉS

Reunió de treball

Períodes de

recerca

Novembre          França

2014

Table ronde entre les partenaires et des

militant(e)s de OCCE, AGEEM, ICEM. 

Rémy Brault

Lascelle

Mètode natural

La matemàtica lligada a la 

vida

Creació i reflexió per fer 

emergir els conceptes

Reunió de treball



PROCÉS

Reunió de treball

Períodes de

recerca

Agost 2014          Finlàndia

Presentation and analysis of the inquiries Pisa of 

Finland, Jouni Vettenranta

Finnish career education, Raimo Vuorinen

Finnish Institute for Educational Research

Els factors socials: 

peça clau en els 

resultats PISA

Reunió de treball



PROCÉS

Reunió de treball

Períodes de

recerca

Agost 2014          Finlàndia

Reading disabilities and differencies in 

learning to read in different countries 

(Area of genetic based dyslexia)

Pekka Räsänen 

Niilo Mäki institute

Atendre la diversitat 

tenint en compte

l’entorn de l’alumne 

Cal una intervenció 

personalitzada

Reunió de treball



PROCÉS

Reunió de treball

Períodes de

recerca

Gener 2015         Finlàndia

International TIMMS results, Llona 
Markkanen 

Mentoring new teachers into schools 
(VERME-program), Matti Pennanen 

University of Jyväskylä

La importància d’una 

metodologia

activa 

per obtenir millors resultats  

Treballar en equip és 

fonamental!

Reunió de treball



PROCÉS

Reunió de treball

Períodes de

recerca

Juny 2014         Catalunya

La matemàtica com a repte apassionant: 
experimentar amb els material i el 

pensament

Mª Antònia Canals

Visita GAMAR     Universitat de Girona

Els alumnes han de 

resoldre situacions difícils 

per tal de desenvolupar 

tota la seva potencialitat i 

aconseguir la maduració 

del pensament lògico-

matemàtic i la capacitat 

d’abstracció.

Reunió de treball



PROCÉS

Reunió de treball

Períodes de

recerca

Abril 2015           Catalunya

Millora de l’aprenentatge del càlcul mental 

a les etapes d’educació infantil i 

primària

Isabel Sellas

Universitat de Vic

Potenciar 

l’aprenentatge 

d’estratègies de  càlcul 

mental

Atendre la diversitat i 

fonamentar la 

comunicació

Reunió de treball



2013- 2015

METODOLOGIA

Intuïció i ganes de millora + recerca teòrica + treball amb les

universitats + aportació dels centres +reflexió equips dels

centres i comenius

CONCLUSIONS



CONCLUSIONS

Exposició de les conclusions

Cal potenciar la reflexió dels equips i la 

recerca teòrica per prendre consciència de 

la importància de la renovació pedagògica  

a les aules



CONCLUSIONS

Exposició de les conclusions

Cal tenir en compte com aprenen

els nens i nenes, la diversitat de tots 

ells i elles i la forma de motivar-los a 

TOTS I TOTES



CONCLUSIONS

Exposició de les conclusions

Cal tenir en compte que els reptes

han de ser complexos des de les 

primeres edats



CONCLUSIONS

Exposició de les conclusions

Cal tenir en compte l’experimentar

amb els material i el pensament



CONCLUSIONS

Exposició de les conclusions

Cal tenir en compte la creació i 

la comunicació



CONCLUSIONS

Exposició de les conclusions

Cal tenir en compte l’entorn social i 

treballar des de la vida quotidiana

dels infants



GRACIAS

MERCI
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KIITOS 

BEDANKT 
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