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Competències, experiències
i pensament computacional
Anton Aubanell

Impulsor, fundador i primer vicepresident del Museu de Matemàtiques
de Catalunya (MMACA). Membre del Grup Cúbic de didàctica de la
Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB.

M'ho van explicar i ho vaig oblidar;
ho vaig veure i ho vaig entendre; ho
vaig programar i ho vaig aprendre
Raül Fernández

Professor de secundària i formador del professorat en les noves
tecnologies aplicades a les matemàtiques. Especialista en el Pensament
Computacional aplicat a l'aprenentatge de les matemàtiques.

Errors i contaminacions:
reciclatge matemàtic
Guido Ramellini

Professor de biologia i matemàtiques i formador de professorat de
primària i secundària de matemàtiques. Impulsor, fundador i, des de fa
uns mesos, vicepresident del Museu de Matemàtiques de Catalunya
(MMACA).

Si els problemes creixen:
Pensament computacional
Arnau Sánchez

Professor de secundària i formador del professorat a Programant
matemàtiques amb Snap! (CESIRE). Professor associat de geometria
a la UPC.

Tocar els números, veure'ls aparèixer
en el paper, doblegar els algoritmes
Eulàlia Tramuns

Responsable de matemàtiques de l'Escola L’Horitzó de Barcelona.
Dissenya recursos didàctics de matemàtiques amb origami i investiga
també les emocions que desperta l'aprentatge de les matemàtiques.

Descobrint patrons
Belén Garrido

Professora d'educació secundària en el col·legi Guadalaviar de València.
Especialitzada en les relacions entre geometria i origami. És autora de
varis articles i llibres, entre altres Orisangakus, editat per la RSME i SM.

Presentació
22 de setembre de 2022
Acte de presentació (online).

Sembra
Dissabtes 29 d’octubre i
12 de novembre de 2022,
de 9.00 a 17.00 h
Formació presencial a
CosmoCaixa Barcelona.

Reg
Des de desembre de 2022
a març de 2023
Període d'implementació
a l'aula, acompanyat pels
formadors de HelloMath!

Collita
2 i 3 de juliol de 2023
Congrés de posada en comú
a CosmoCaixa Barcelona.

