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HelloMath!  
 
La Fundació ”la Caixa” llança el primer programa a 

l’Estat espanyol per a la transformació del nou 
docent de matemàtiques i informàtica 

 
HelloMath! afegeix un complement matemàtic a la proposta original 

de Cartes d’amor per a l’ordinador, de Linda Liukas, programadora, 

escriptora i pionera de l’educació tecnològica a Finlàndia 

 

El programa acompanya el docent en l’anàlisi del pensament 

computacional per proporcionar a l’alumnat una aproximació 

vivencial, lúdica i conceptualment rigorosa a les matemàtiques i les 

ciències de la computació 

 

HelloMath! és una formació gratuïta, ja disponible al web 

d’EduCaixa, perquè els docents puguin descarregar-la i dur a terme 

les diferents opcions d’itinerari  
 

 

Barcelona, 2 d’octubre del 2020.- La Fundació ”la Caixa” continua treballant 

per donar respostes a la necessitat, accelerada per la pandèmia, d’acompanyar 

i informar el professorat sobre noves pràctiques educatives. En aquest sentit, 

posar l’alumne i el seu aprenentatge al centre del procés educatiu és una 

prioritat que promou l’entitat, conscient que per fer-ho és necessària la 

transformació del mateix docent i la innovació de les metodologies 

d’ensenyament en matèries tan essencials com les matemàtiques.  

 

Amb aquesta finalitat, EduCaixa llança avui HelloMath!, un nou programa 

dirigit a promoure l’autoformació del nou docent de matemàtiques i informàtica. 

Es tracta de la primera formació a Espanya per a docents que integra les 

dues disciplines, centrant-se en la resolució de problemes. Per fer-ho, 

explora les habilitats pròpies del pensament computacional (pensament lògic i 

algorítmic, el reconeixement de patrons, la descomposició, l’abstracció…) en la 

resolució de problemes, i ho fa a partir d’una proposta basada en la 

manipulació, l’experimentació i, especialment, les endevinalles i els jocs; 
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aquests últims són el context natural en què l’ésser humà troba els primers 

problemes i també on es troba a ell mateix per primera vegada com a 

solucionador o detectiu matemàtic. El programa proposa activitats d’auto 

formació però inclou també propostes d’aprenentatges guiats i activitats entre 

docents per fomentar l’aprenentatge entre iguals. 

 

En paraules de la reconeguda enginyera i teòrica informàtica, Jeannette Wing, 

el pensament computacional és quelcom que fan les persones, no els 

ordinadors. En aquest sentit, tal com afirma el director de l’Àrea d’Acció 

Comercial i Educativa de la Fundació ”la Caixa”, Xavier Bertolín: «A partir del 

procés de transformació i autocapacitació que HelloMath! proporciona al 

docent, els seus alumnes es podran beneficiar d’una metodologia nova, basada 

en activitats centrades a empoderar-los i fer-los gaudir com a pensadors.» 

 

La part matemàtica del programa creix juntament amb diferents iniciatives i 

col·laboradors nacionals i internacionals, com AIMSSEC, The Global Math 

Project, Fernando Blasco, Eulàlia Tramuns i Belén Garrido. 

 

 

  

Linda Liukas 
 

HelloMath! parteix de la proposta original del programa Hello Ruby! de Linda Liukas 

(Finlàndia, 1986), programadora informàtica, escriptora infantil professora de 

programació, considerada pionera de l’educació tecnològica i creativa a Finlàndia. El 

seu objectiu és construir ponts entre els àmbits de les empreses, l’educació i la 

creativitat arreu del món.  

 

«Per al futur de la informàtica, necessitem que els estudiants combinin el seu interès 

pel cervell, l’oboè o la natura amb la ciència de la computació per fer avançar tant el 

camp de la computació com el món cap endavant.»  

 

Amb els seus llibres i la seva filosofia, que transmet a través de diferents mitjans de 

comunicació a escala internacional —el seu TED Talk el 2015 va tenir molta 

repercussió—, aporta una perspectiva lúdica (i nòrdica) al sempre seriós món de la 

informàtica. Hello Ruby! és una marca molt premiada, una sèrie de quatre llibres que 

creen noves formes d’aprendre sobre tecnologia, ordinadors i programació. S’ha 

traduït a molts idiomes i s’ha utilitzat a més de 28 països, aportant curiositat, alegria i 

sorpresa en aquest àmbit de l’era digital. 

 

https://www.helloruby.com/
http://lindaliukas.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-jRREn6ifEQ
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Objectius genèrics del programa 
 
HelloMath! s’emmarca en la línia dels programes educatius que s’ofereixen des 

d’EduCaixa per estimular el desenvolupament competencial de l’alumnat, i 

alhora incorpora, de manera paral·lela, una forta intenció de capacitació i 

autoformació docent. 

 

Pensant en els docents i en els seus centres, el programa té com a objectius: 

 

● Facilitar propostes didàctiques per al desenvolupament conjunt de la 

competència matemàtica i la informàtica. 

 

● Ajudar a l’(auto)capacitació del «nou docent de matemàtiques i 

informàtica» d’educació primària perquè ell mateix pensi, dissenyi i 

avaluï les seves pròpies activitats d’integració de les habilitats del 

pensament computacional en la resolució de problemes en el seu 

context particular (la seva formació, els seus interessos, les seves 

matèries, el seu centre i la seva classe) i pugui acompanyar la 

progressió dels seus alumnes 

 

● Facilitar la comunicació entre docents de diferents centres per crear 

un grup actiu d’experimentació i també un conjunt d’activitats 

proposades, provades i millorades per docents en diferents escenaris. 

 

Pensant en l’alumnat, planteja els objectius genèrics següents:  

 

● Potenciar habilitats pròpies de la resolució de problemes 

matemàtics: ús de diferents estratègies i modes de representació, 

manipulació de materials, experimentació, llançament d’hipòtesis, 

discussió en grup, comprovació de solucions, etc.  

 

● Proporcionar a l’alumnat una aproximació vivencial, lúdica i 

conceptualment rigorosa a les matemàtiques i les ciències de la 

computació. 

 

● Posar a  l’abast de tots els alumnes reptes ajustats al nivell de 

rendiment de cadascun, de manera que s’assegura per a tots el plaer 

de resoldre un problema matemàtic. 
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A més, HelloMath! incideix directament en altres competències bàsiques, com 

la competència en comunicació lingüística, la competència digital, la 

competència d’aprendre a aprendre, i les competències socials i cíviques. 

En aquesta línia, el programa es desenvolupa estimulant la curiositat de 

l’alumne, que és el punt de partida per al desenvolupament d’activitats i 

projectes. S’afavoreix que cada estudiant trobi el seu propi camí de solució a un 

problema, potenciant la creativitat i la no penalització de l’error, buscant la seva 

depuració en un procés continu de millora de les solucions i els projectes. 

 

El programa ja està disponible al web d’EduCaixa perquè els docents puguin 

descarregar-lo de manera gratuïta, i desplegar-lo amb diferents graus 

d’intensitat, en funció de si es pretén desenvolupar el programa al llarg d’un o 

de diferents cursos i segons el nivell d’aprofundiment que es vulgui. 

 

 

EduCaixa, cap a l’educació del segle XXI 
 

EduCaixa engloba tota l’oferta educativa de la Fundació ”la Caixa” i promou i  

impulsa la transformació educativa amb la finalitat de respondre a les 

necessitats de la societat del segle XXI. 

 

El programa es dirigeix a l’alumnat i el professorat d’educació infantil, primària, 

secundària, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà. Els seus objectius 

principals són promoure el desenvolupament competencial de l’alumnat a 

través de programes educatius, recursos i activitats; el desenvolupament 

professional docent a partir de programes formatius com el de lideratge per a 

l’aprenentatge, i la promoció de la transformació de l’educació basada en l’ús 

de les evidències. 

 

 

Més informació: 

 

Departament de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 679 266 341 / apuig@fundaciolacaixa.org  
@FundlaCaixa / @ariadna_puign 

Sala de Premsa Multimèdia: https://prensa.fundacionlacaixa.org/ca/ 
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