Projecte 03’1416 Geometria
QUÈ ÉS?
Un projecte compartit entre totes les escoles de la zona, organitzat des de la Xarxa
0/18 d’escola pública d’Horta-Guinardó i el Servei Educatiu d’Horta-Guinardó. Podeu
consultar el web de la Xarxa 0/18: http://escoleshg.cat/
El curs 2015-2016 es proposa dinamitzar el treball de geometria en els centres de la
zona. Aquest es l’origen del projecte “03,1416 Geometria” en el que es planifiquen
actuacions de formació per a totes les etapes educatives amb l’objectiu d’actualitzar
la formació del professorat i innovar en el treball de geometria que es fa amb els
alumnes.
Durant el curs 2016-2017, el projecte es concreta en activitats de geometria a cada
centre educatiu i en la realització d’una activitat en xarxa compartida entre tots els
centres públics de la zona. Web https://goo.gl/19txWY).
QUÈ PRETÉN?
- Potenciar el treball de geometria amb l’alumnat de tots els centres públics del
districte d’Horta-Guinardó amb un total de 45 centres i prop de 10.000
alumnes.
- Enfortir el treball en xarxa que es porta a terme cooperativament entre els
centres públics del districte.
- Compartir estratègies i innovar metodologies de treball dins de l’aula.
Durant la setmana es realitzaran activitats de geometria als centres i especialment el
dimarts 14 de març (dia PI) es farà un acte central al Poliesportiu Olímpics Vall
d’Hebron, amb la participació de tots els alumnes de tercer de primària i tercer de
secundària de les escoles i els instituts públics del districte. Igualment farem altres
activitats al parc del Guinardó i a la zona de la Vall d’Hebron-Mundet.
PERÍODE
Setmana del 13 al 17 de març de 2017
PROJECTE 03,1416 GEOMETRIA A L’ESCOLA FONT D’EN FARGAS
Durant tota la setmana realitzarem diferents activitats a l’escola que podreu anar
veient al web: exposició de rajoles geomètriques, activitats de geometria a les aules,
activitats amb altres escoles i participació en actes col·lectius del districte, entre
d’altres.
Es possible que ens visiti un mitjà de comunicació, per això us adjuntem
l’autorització de Betevé, que haureu de retornar signada abans de dilluns 13 de
març.
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