
 

SETMANA CULTURAL: MATEMÀTIQUES PER TOT ARREU

Benvolgudes famílies: 

Com tots els anys el centre ha programat uns dies d’activitats especials coincidint amb els dies previs a les vacances

la nostra setmana cultural. Aquest curs també estem participant en un programa promogut des de Conselleria que s’anomena 

«La setmana dels projectes» (més informació a  

totes dues iniciatives i donar-li així més coherència al nostre treball. 

(dimarts) i 23 (dimecres) tot el centre durem endavant el projecte «Matemàtiques per tot ar
objectiu és desenvolupar la consciència matemàtica de l’alumnat investigant i buscant referències matemàtiques 

al nostre entorn, als nostres jocs, al món de l’art, etc. Hem programat el treball de forma que, durant eixos dies 

no es farà l’horari habitual de classe, que serà substituït per aquest:

 

 

DILLUNS, 14 

DIA DELS JOCS  
MATEMÀTICS 

M
A
T
Í 

• Jocs de pati 

• Jocs a les classes 

(cercar jocs, crear-ne 

i jugar-ne): jocs de 

taula, de lògica, etc.. 

l'escola.

1

2

llit del riu.

3

Benimaclet/l'Horta.

V
E
S
P
R
A
D
A
 A les aules: recopilació de 

material i producció a partir 

del treball fet pel matí fora 

de l'esco

Treball conjunt: 

• Mural mosaic (cercles concèntrics de Kandinsky)

• Documentació dels treballs per fer un audiovisual.

 

L’horari d’esmorzar i esplai canvia: serà de 10:30 a 11:00. El 

el treball realitzat i obrirem les portes a les famílies sobre les 16:15 hores
que també podeu visitar al corredor de la planta baixa.

Esperem la vostra col·laboració i participació.

      

 

.............................................................................................................................

 
SETMANA CULTURAL: MATEMÀTIQUES PER TOT ARREU

   

Com tots els anys el centre ha programat uns dies d’activitats especials coincidint amb els dies previs a les vacances

Aquest curs també estem participant en un programa promogut des de Conselleria que s’anomena 

(més informació a  http://lasetmanadelsprojectes.blogspot.com.es

li així més coherència al nostre treball. Els dies 14 (dilluns), 21 (dilluns), 22 
(dimarts) i 23 (dimecres) tot el centre durem endavant el projecte «Matemàtiques per tot ar
objectiu és desenvolupar la consciència matemàtica de l’alumnat investigant i buscant referències matemàtiques 

al nostre entorn, als nostres jocs, al món de l’art, etc. Hem programat el treball de forma que, durant eixos dies 

ri habitual de classe, que serà substituït per aquest: 

DILLUNS, 21 DIMARTS, 22 

DIA DE LES 
MATEMÀTIQUES AL 

CARRER 

DIA DE LA GEOMETRIA

EI: Parcs al voltant de 

l'escola. 

1
r
 C: Els Vivers. 

2
n
 C: Torres dels Serrans i 

llit del riu. 

3
r
. C: Plaça de 

Benimaclet/l'Horta. 

A les aules: treballs de 

creació, investigació i 

construcció al voltant de la 

geometria, el plànol i 

l’espai. 

A les aules: recopilació de 

material i producció a partir 

del treball fet pel matí fora 

de l'escola. 

Mural mosaic (cercles concèntrics de Kandinsky) 

per fer un audiovisual. 

L’horari d’esmorzar i esplai canvia: serà de 10:30 a 11:00. El dimecres per la vesprada
obrirem les portes a les famílies sobre les 16:15 hores. Hi ha una exposició sobre 

que també podeu visitar al corredor de la planta baixa. 

Esperem la vostra col·laboració i participació. 

 El claustre de professors 

..........................................................................................................................................

SETMANA CULTURAL: MATEMÀTIQUES PER TOT ARREU 

Com tots els anys el centre ha programat uns dies d’activitats especials coincidint amb els dies previs a les vacances de pasqua: 

Aquest curs també estem participant en un programa promogut des de Conselleria que s’anomena 

manadelsprojectes.blogspot.com.es). Hem pensat unir 

Els dies 14 (dilluns), 21 (dilluns), 22 
(dimarts) i 23 (dimecres) tot el centre durem endavant el projecte «Matemàtiques per tot arreu». El seu 

objectiu és desenvolupar la consciència matemàtica de l’alumnat investigant i buscant referències matemàtiques 

al nostre entorn, als nostres jocs, al món de l’art, etc. Hem programat el treball de forma que, durant eixos dies 

DIMECRES, 23 

IA DE LA GEOMETRIA DIA DE LES MATEMÀTIQUES 
A L'ART 

construcció al voltant de la 

EI: Kandinsky. 

 

1
r
 C: Niki de Saint Phalle 

 

2
n
 C: Kandinsky 

 

3
r 
C: Vassarely 

(Op-Art). 

Assemblees a classe, 

reflexió sobre el treball 

realitzat, preparació dels 

materials per a la seua 

exposició, creació del mural 

i visita a les altres classes 

per la vesprada vos convidem a veure 

. Hi ha una exposició sobre Escher 

......................................... 


