El col·legi Paidos i l’ associació Erasmus+ SmartMaths tenen el plaer de
convidar-li a participar en els actes organitzats
per a donar a conèixer els resultats i productes més rellevants del projecte.

Dia 1 de Juny
Lloc: Col·legi Paidos Dénia

Dia 2 de Juny
Lloc: Auditori Centre Social Ciutat de Dénia
20:30
Representació teatral de l’obra d’aventures
“SmartMaths” creada i representada per
l’alumnat dels diferents països durant els dos
anys del projecte. L’obra està inclosa dins de la
“Mostra de teatre Ciutat de Dénia”.

18:00-19:00
Taula redona “L’ensenyança de les
matemàtiques en Europa” amb la participació
de docents de diferents països d’Europa i
d’altres comunitats autònomes.
19:00-19:15
Pausa-Café Recorregut pel col·legi per a visitar
els espais tematitzats matemàticament.
19:15-20:00
Presentació dels jocs SmartMaths. L’alumnat
presentarà les diferents versions de jocs
creades: Vídeo Joc, Joc de taula i App Mòbil.
La presentació farà un recorregut pels passos
seguits fins la consecució dels objectius.
A continuació es farà entrega d’un
reconeixement als centres educatius assistents
així com d’una mostra del joc del tauler als
centres de Secundària.

Degut a l’aforament limitat i per a preparar els
reconeixements als centres participants és
important que si va a assistir a algun dels actes,
per favor complimenta el següent formulari des
d’aquest link.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9
2cTJg59MGFj4jenvfQtMSnY5LFTij9uOv65xk6N9
WNsNRw/viewform?usp=sf_link
o des de
www.colegiopaidos.com

Sinopsis: Maat el dia del seu 14 aniversari rep un
misteriós regal amb una carta que li va deixar el seu
avi amb una missió molt important: salvar la Caixa
Màgica de les Matemàtiques.
Del contrari
suposaria la desaparició dels números i del nostre
món tal com el coneixem. Per aconseguir-ho Maat
haurà de resoldre diferents desafiaments
matemàtics en un trepidant viatge amb la màquina
del temps. Vols ajudar-lo? Maat et necessita!! .
Música, dansa, acrobàcies i altres sorpreses
t’esperen en aquest viatge per les matemàtiques.
A continuació tindrà lloc la Clausura del projecte
amb intervenció d’autoritats i socis.

