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L’associació MMACA 

Creada el 2006 com a Grup de Treball de l’ICE-UPC. 

  

A partir de les associacions de professorat de 

matemàtiques federades a la FEEMCAT. 

  

Recull l’experiència docent d'utilització de material 

manipulatiu i de les exposicions temporals (any 2000).  

 



L’associació MMACA 

  

Entitat del 3r sector,  sense ànim de lucre i declarada 

d’utilitat pública, basada en el voluntariat i en el 

compartiment lliure de materials . 

 

Reconegut com a entitat formadora del professorat. 

 



L’associació MMACA 

Finalitats:  

 

 Promoure i crear un Museu de Matemàtiques a Catalunya.  

 

 Divulgar i estimular una imatge social positiva de les 

matemàtiques. 

 

 Donar suport a la tasca dels centres educatius . 



L’educació no formal 

Educació no-reglada:  

Tota activitat educativa organitzada fora del sistema 

reglat que vulgui ser útil per una comunitat educativa 

identificada  i amb objectius didàctics declarats. 

 



L’educació no formal 

EDUCACIÓ REGLADA EDUCACIÓ NO-REGLADA 

SELECTIVA OBERTA 

ALUNYADA DE LA VIDA EDUCACIÓ PER A LA VIDA 

APRENENTATGE TEMPORAL APRENENTATGE PERMANENT 

APRENENTATGE DEPENDENT APRENENTATGE AUTO-SUFICIENT, 

INDEPENDENT I CONTINU 

Rogers, Alan - Non-formal Education – Springer (2007) 



L’educació no formal 

DIFERÈNCIES ENTRE EDUCACIÓ REGLADA I NO-REGLADA 

- CONTINGUTS (Fidelitat al currículum) 

- TEMPS (rigidesa) 

- DINÀMIQUES:    individual / col·lectiva 

                              llibertat per escollir tasques 

                              homogeneitat del grup 

- COMUNICACIÓ (quantitat i tipus d’informació) 



L’educació no formal 

HANDS-ON 

(i virtual hands-on) 
EXPERIMENTAR 

MINDS-ON 
REFLEXIONAR 

HEARTS-ON 
EMOCIONAR 



Virtual hands-on 

Àmbit virtual d’experimentació: 

- Full de càlcul 

- Geogebra 

- ... 



Virtual hands-on 

Àmbit virtual d’experimentació: 

L’esfera de la Terra 

Maths of Planet Earth (2013) 

- Cartografia 

- Geometria de l’esfera 



L’exposició permanent de Cornellà 

Des del 2014, exposició permanent al Palau Mercader de Cornellà 

de Llobregat. 

Més de 300 m2 de sales dedicades a la geometria, combinatòria, 

càlcul, estadística,  miralls, cartografia  i als primers cursos de 

Primària. 

Des de cicle inicial a universitaris oferim visites guiades, tallers i 

gimcanes. 

Pel públic general, obert dimecres tarda i diumenges matí. 



Formació de professorat 

Visites organitzades  especialment  per mestres i professorat a 

l’exposició de Cornellà. 

 

Formació a centres de recursos. 

 

Formació a les mateixes escoles i AMPA’s, centrada en la 

utilització i creació de materials manipulatius. 

 



Les maletes  M4 

Per tal de retornar l’experiència del museu als centres educatius 

hem preparat aquestes maletes.  

Les Maletes de Material Manipulatiu del MMACA són una selecció 

de reptes de Geometria, Càlcul, Probabilitat i Combinatòria, fàcils 

de reproduir per a un seu ús a l’àula. 

Permeten instal·lar una exposició a cada centre. 

S’inclou una guia per donar continuïtat als reptes de la maleta 

amb activitats de taller complementàries, manipulatives i virtuals.  

 



Les maletes  M4 

Exemple de mòduls de les maletes 9 - 16 anys 



Les maletes  M4 

Exemple de mòduls de les maletes 5 - 9 anys 



Una activitat immersiva i competencial dins la geometria, la història, 

l’art i l’arquitectura. 

Una activitat col·lectiva que potencia les relacions personals i la 

col·laboració.  

També amb format de sobretaula per construir i investigar a l’aula.  

Caixa LEONARDOME amb 250 peces per construir cúpoles gegants. 

Caixa amb 50 peces, LEONARDOME 50, per a racons de geometria i 

construcció de cúpules de 2-3 m de diàmetre.    

Les cúpules de Leonardo 



GRÀCIES 

www.mmaca.cat 


