
               

 Dissabte 2 de juny 
De 10h a 14h 

 MATEMÀTIQUES EN FAMÍLIA
JUGANT

COM AJUDAR ELS NOSTRES FILLS AMB LES MATES

Taller dirigit a famílies i educadors que vulguin
ajudar els seus fills i/o alumnes amb les mates.

El taller anirà al ritme dels nens i nenes que vinguin. 
I, mentre ells descansin, els adults aprofitarem 

per aprofundir en el tema.

Practicarem, juntament amb els nostres fills i filles, amb 
material didàctic. I també en construïrem per poder-nos-el 

endur a casa.

Descobrirem que les mates són senzilles i gratificants si les 
aprenem pas a pas i a partir de la nostra experiència i 

sentit comú. I entendrem perquè, a alguns de nosaltres, 
ens van costar tant.

 Preu: 40€ per família
Inscripcions 666303919 /martagrauges@gira-sol.cat

Lloc: GIRASOL Avda. Girona 3 SANT GREGORI



Resum del taller:

-Entendre a grans trets els conceptes bàsics que es troben en l
´aprenentatge: càlcul, mesures, geometria i àlgebra, tant a Infantil 
com a Primària i a l´ESO.

-Aprendre a posar-nos en la ment de la mainada per a comprendre 
com necessiten que se´ls expliquin aquests conceptes. Tant a nivell 
emocional com intel·lectual.

-Practicar amb exemples les diferents maneres de tractar els 
conceptes matemàtics que s´aniran trobant a la vida escolar i a la 
vida real.

-Material didàctic senzill de tenir i de fer servir a casa. Quan serveix 
i quan no. Practicarem prou estona com per a poder comprendre 
com funcionen.

-Errors bàsics que s´han d´evitar en l´aprenentatge de les mates.

-Com s´han de preparar les mates, física i química de l´ESO.

-Les matemàtiques que podem compartir amb els nostres fills a 
partir dels 4 mesos.

-Diverses pedagogies: Waldorf, Montessori, Glenn Doman, 
MªAntònia Canals, Pestalozzi, unschooling, intel·ligències múltiples, 
etc.

Tot això estarà explicat en un llenguatge senzill i 
entenedor. El treball serà tranquil i pausat per a poder 
anar païnt el que anem fent.

El taller el dirigirà la Mònica Batlle, que fa 25 anys que dóna 
classes particulars de mates i 6 anys que dirigeix tallers per a 
educadors i famílies: pares, mares i mestres.

Si voleu més informació sobre els tallers, podeu 
escriure a batlleipelach@gmail.com .
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