
REUNIÓ DEL 22 DE FEBRER A LES 17.00h 

 

LLOC:  EDIFICI  GASPAR 
MELCHOR DE JOVELLANOS 
UIB. 

 

‐ S’ha  informat que durant 
aquest  curs,  a  diferència 
de fa dos anys, el seminari 
està organitzat des del CEP  
i no des de l’ICE. 

‐ S’han demanat voluntaris 
per ser coordinador. No hi 
ha hagut voluntaris. 

‐ Alguns professors han dit 
que  la  convocatòria no ha 
arribat  a  tots  els  centres. 
Es  demanarà  a  Bernat 
Bonet  de  la  Conselleria  si 
hi ha hagut algun error. 

‐  Els  coordinadors  de 
Selectivitat  (Sr  Manuel 
González  i  Sr  Arnau  Mir) 
han  informat  i    confirmat, 
que tal i com varen dir a la 
reunió  de  coordinació,  a 
partir  de  la  selectivitat  de 
juny de 2013 es podrà  fer 
ús  de  calculadores 
gràfiques  i  programables. 
No  es  permetrà  l'ús 
d'aquelles  que  puguin 
transmetre  i/o  rebré 
informació.  Està  dins  el 
currículum  de  segon  de 
batxillerat. A més  ja  hi  ha 
tres  Comunitats 
Autònomes  que  la  deixen 

utilitzar. 

‐ S'inicia un torn d'intervencions, en el qual, per part dels professors de secundària que 
intervenen,  s'exposen  distints  arguments  en  contra  del  seu  ús  als  quals,  els 
coordinadors, oposen altres arguments a favor.  

         ASISTENTS 

1 Arnau Mir Torres (UIB) 

2 Manuel González Hidalgo (UIB) 

3 Joana Rosselló Barceló 

4 Antoni Gil Carrillo 

5 Joan Reynés Martorell  

6 Rafel Galmés Galmés 

7 Antoni Capó Juan 

8 Mª Jesús Cabrelles González 

9 Xesca Moll Martorell 

10 Cristina Olivares Garcia 

11 Antoni Miquel Pomar Moyà 

12 Isabel Mª Gomila Barceló 

13 Maria Font Massanet 

14 Ana Betelu Cormera 

15 Antoni Mir Quetglas 

16 Fernando Forteza Coll 

17 Laura lópez Monge 

18 Emilia Badenes Ayestaran 

19 Javier Vañó Jornet 



‐ Un dels arguments més repetits és la desigualtat que hi haurà entre els alumnes que 
puguin comprar‐la i els que no. 

‐ S’assenyala que  la nostra obligació és ensenyar matemàtiques  i no el funcionament 
d’una calculadora. Els coordinadors diuen que no estan dient que s'hagin d'ensenyar, 
sinó que es deixen utilitzar, el que és molt diferent. 

‐ Se suggereix fixar algunes calculadores de les marques més conegudes. 

‐  Els  coordinadors  diuen  que  no  estarà  permès  usar  calculadores  amb  wifi  i/o 
bluetooth  i que els problemes de  l’examen, al menys de moment,  seguiran  sent del 
mateix  tipus.  El  que  si  sofriran  modificacions  seran,  per  descomptat,  els  criteris 
específics de correcció  i, en cas de necessitat, alguns enunciats s'adaptaran tenint en 
compte l'ús de les calculadores. 

S'assenyala  que  aquests  aspectes  són  sobre  els  quals  s'han  de  començar  a  discutir. 
S'adopta  l'acord  que  per  al  pròxim  seminari  es  portin  exàmens  de  convocatòries 
anteriors,  enunciats  i  criteris  de  correcció,  adaptats  a  la  consideració  de  l'ús  de  les 
calculadores.  S'afegeixen  a  aquesta  adaptació  problemes  de  tots  els  blocs,  no 
necessàriament de selectivitat.       

Si el nombre d'assistents  al pròxim  seminari  (Dia 21‐03‐2012 de 17  a 19 hores  aula 
AV01  Jovellanos)  és  elevat,  s'acorda  considerar  la  possibilitat  de  fer  dos  grups 
(Matemàtiques II i Matemàtiques CCSS II) per estudiar els nous criteris específics. 

S’aixeca la sessió a les 19.00 hores. 


