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La Secci6 de Matematiques de la SCCFQM organitza els dies 23 i 24
de maig de 1981 unes JORNADES SOBRE L'ENSENYAMENT DE
LES MATEMATIQUES I LA FORMACIO DEL PROFESSORAT a la
ciutat de Sant Feliu de Guixols ( Baix Emporda).

Conscients de la incidencia de la problematica docent en tots els ni-
vells de la formaci6 humana i cientifica , hom cregue necessari de dur a
terme un estudi sobre els principals problemes de 1'ensenyament de les
matematiques a les etapes bssica i secundaria , tot fent una analisi de la
situaci6 del moment i cercant alternatives noves. Horn veie clar , igual-
ment, que si una analisi vol esser completa i unes alternatives de solu-
ci6 han d'esser assumides i portades a terme, calia de forma absoluta
convidar-hi totes les persones compremeses professionalment en el
problema. Fou aixi corn nasque la idea d'aquestes Jornades d'estudi i
de reflexi6 , en que hom considers essencialment els dos punts segiients:

Continguts i metodes dell futurs cursor de matematiques , des dels
12 anys als 18, en funci6 dels objectius que hom preten d'assolir i del
nivell mental dels receptors.
- Formaci6 del professorat que ha d ' impartir aquests cursor.
La comissi6 organitzadora , coordinada per Sr . Eduard Recasens i

impulsada per jo mateix , president de la Seccio de Matematiques
de la SCCFQM , elabora un document de treball que tenia coin a fi-
nalitat d'incitar i alhora centrar la discussi6 durant les Jornades, en el
que hom feia unes consideracions generiques sobre els particulars ob-
jectius , metodes i sup6sits i es presentava un resurn d ' una possible pro-
gramaci6.

Les Jornades foren estructurades de la manera segi ent : Presentaci6,
plantejament general del metode de treball , discussions de catheter glo-
bal, constituci6 dell grups de treball , sessions de treball dels diferents



272 ;ti1ANULL CASTLLLIiT I SOLANAS

grups (2 sessions de 4 hores cada una), reuni6 del ple, lectura dell in-

formes de cada grup, discussi6 global. El nombre d'assistents fou d'uns

200, dell quals un 65°t eren llicenciats en Matematiques i un 72% pro-

fessors de Batxillerat; el 80% provenien de localitats de la provincia de

Barcelona i la maxima concentraci6 per edats era entre els 25 anys i els

32.
Foren constituits 5 grups de treball: 1'ensenyament en la segona eta-

pa d'EGB i la formaci6 del professorat corresponent (25 participants),

1'ensenyament durant el primer cicle de secundaria (54 participants),

1'ensenyament en els anys d'especialitzaci6 (33 participants), estudi dell

elements previs a 1'elaboraci6 de programes (52 participants) i la forma-

66 del professorat d'ensenyament mitja (24 participants).

La Secci6 de Matematiques de la SCCFQM, en un document publicat

el juny de 1981 agrupa els informes dels diferents grups de treball i en

trague conclusions pr6pies. Aquest document fou trames, ultra als par-

ticipants, al Departament d'Ensenyament de la Generalitat, als Depar-

taments de Matematiques de les Universitats catalanes, als Instituts de

Ciencies de 1'Educaci6, als centres d'Ensenyament secundari, als socis

de la Secci6 de Matematiques de la SCCFQM i a Centres de documenta-

ci6 en materia d'ensenyament de diversos paisos.


