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Jornada: Metodologia de Singapur:
“Pensa infinit”
Barcelona, 31 de gener de 2019
Codi de la jornada: J1907.01

PRESENTACIÓ
Els curs passat vam poder assistir a una conferència extraordinàriament interessant sobre el tractament de
les matemàtiques en el sistema educatiu de Singapur, un dels més eficients del planeta, tant en excel·lència
com en equitat. Els alumnes de Singapur, tots, obtenen bons resultats en matemàtiques. Com és que hi ha
quatre vegades més alumnes molt bons? I com és que els alumnes amb dificultats són la meitat que aquí?
Com s’ho fan? Aquella activitat va suscitar moltes preguntes i la voluntat de saber-ne més i d’aprofundir en
el coneixement del mètode.
Recordem que les puntuacions (PISA 2015) en matemàtiques són de 564 punts, les més altes de tots els
sistemes analitzats. Espanya, al seu torn, obté 486 punts. Gairebé un 40 % dels alumnes de Singapur obté
puntuacions excel·lents (11% a Espanya). I les puntuacions baixes són només d’un 4,8 % dels alumnes (a
Espanya, d'un 10,3%). Les comparacions són complexes però, fent una enorme simplificació, podríem dir que
en una classe a Singapur tindríem 12 alumnes excel·lents i només 1 o 2 en els nivells inferiors. I això a tots
els centres del país. Aquesta és, avui dia, la situació d’aquest país asiàtic.
Sens dubte, una de les claus del seu èxit rau en l’ús d’una metodologia pròpia, que ens pot recordar maneres
de treballar que havíem utilitzat fa uns anys. Hi haurà qui matisarà, amb raó, que el context cultural és molt
diferent, que els valors d’aquesta societat són molt competitius, etc... Ara bé, hi ha alguna cosa més?
Per conèixer més la metodologia de les matemàtiques d’aquest interessant sistema educatiu, comptarem
amb la col·laboració d’Edelmira Boadillo, experta en el tema.
Aquesta jornada precedeix un curs, al mes de març, adreçat a docents, de vuit hores de durada, en
què es podrà aprofundir en la metodologia.

A QUI S’ADREÇA
Aquesta jornada s’adreça principalment a directius, coordinadors i docents en general, però especialment
als de l’àrea de matemàtiques, sobretot d’educació primària. També pot resultar d'interès per a docents
d’altres etapes que vulguin conèixer com treballen en el sistema educatiu més eficient del món.

PONENT
Edelmira Boadilla és Llicenciada en Educació de l’especialitat de Matemàtiques i Física per la Universitat de
l’Atlàntic, Diplomada en Magisteri (UAB), Llicenciada en Psicopedagogia i Doctora en Matemàtiques (UAB).
Va ser professora d’ensenyament secundari en centres públics i concertats. En l’actualitat és cap de la
Unitat de Matemàtiques i Coordinadora de Tercer Cicle de l’Àmbit de les Matemàtiques i les Ciències
Experimentals (UAB).

PROGRAMA
17.50 h

18 h

Arribada, recepció i lliurament dels materials

Benvinguda i presentació de la ponent a càrrec d’Enric Puig, secretari general de la FECC, i de
Núria Espasa, cap del Servei de Relacions Institucionals del Grup SM

18.05 h

Per què el sistema educatiu de Singapur és tan eficient? Què fa que els alumnes de 15 anys
siguin els millors del món, amb diferència, en aquesta matèria? Quina és la metodologia que ho
fa possible? A càrrec d’Edelmira Boadillos Jiménez

20.00 h

Final de la Jornada

INSCRIPCIÓ
Tot i que aquesta jornada és gratuïta, és imprescindible fer la inscripció via telemàtica a través de la nostra
pàgina web: http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2518
Data límit: 28 de gener o fins a exhaurir places.
Us preguem que respecteu el termini a efectes d’organització.
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