JUMP Math és un programa d’ensenyament-aprenentatge
de les matemàtiques per primària i els dos primers cursos d’ESO
que converteix als docents en ensenyants extraordinaris d’aquesta
matèria i aconsegueix que tots els alumnes i les alumnes puguin
tenir èxit i dominar tots els conceptes.

L’èxit en
matemàtiques a
l’abast de tothom
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Promogut a Espanya per

El repte

Una solució innovadora

Les competències matemàtiques dels alumnes són un dels principals reptes
del nostre sistema educatiu. L’últim Informe PISA indica que 1 de cada 4
alumnes no arriba als nivells mínims per ser ocupable.

JUMP Math és un programa d’ensenyament-aprenentatge de matemàtiques
en l’àmbit escolar que cobreix els sis cursos de primària i els dos primers
cursos de l’ESO.

També crida l’atenció que només un 8% pot optar a itineraris formatius
científics o tecnològics. Amb un atur juvenil superior al 50%, és una
llàstima que molts joves no aprofitin les oportunitats que ofereixen unes
professions on hi ha, i continuarà havent-hi, més oferta que demanda.

Es tracta d’un programa que aplica procediments i recursos provats,
convertint a tots els docents en excel·lents ensenyants de matemàtiques,
capaços de guiar els seus estudiants perquè obtinguin el seu màxim
rendiment.

El fracàs en matemàtiques té conseqüències molt negatives en milers
de nois i noies:

John Mighton, el creador d’aquest innovador programa, és doctor en
Matemàtiques, emprenedor social de la xarxa Ashoka i ha estat reconegut
com a Emprenedor Social de l’Any 2015 per Schwab Foundation.
JUMP Math funciona al Canadà des del 2006 amb resultats espectaculars,
ja que ha demostrat que tots els estudiants poden dominar els conceptes,
adquirir les competències i tenir èxit en aquesta matèria. Fins i tot
descobreixen que els encanten les matemàtiques!

— Redueix
— Genera

la seva autoestima.

desmotivació, condicionant fortament el clima de l’aula.

— Alimenta

el mite “no estic fet per a les mates”, limitant així l’esforç que
hi inverteixen en elles.

‘‘Ara m’agraden més les mates
que l’educació física!”
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Alumne de l’escola Frederic Mistral

En un aula de 30 alumnes, 8 no són
avui en dia ocupables per culpa del
seu nivell de matemàtiques, i només
2 poden aspirar a una carrera científica
o tecnològica.
PISA 2012

El futur laboral dels nostres estudiants
exigeix el domini de les matemàtiques.

Principis bàsics de JUMP Math
— Adquisició de confiança
Dinamitza l’aula perquè tots i cadascun dels estudiants adquireixi
la confiança necessària per descobrir, intentar i aprendre.

‘‘El més sorprenent és que no hem tingut cap suspès, tenint en
compte que van arribar dos alumnes nous a meitat de curs.
I, sobretot, que la por a fracassar en matemàtiques ha desaparegut”
Elena Corominas, mestra de l’escola Carles I

— Pràctica guiada
Per adquirir conceptes i dominar-los és necessària més pràctica de la
que tradicionalment hem cregut. JUMP Math es basa en que aquesta
pràctica sigui guiada pel docent.

Resultats espectaculars
Els resultats de JUMP Math estan rigorosament avaluats per universitats
i acadèmics, amb el suport dels governs de Canadà i els Estats Units, així
com de diverses fundacions privades.

— Descobriment guiat
Un equilibri entre la transmissió de coneixement i el descobriment
pur que permet implicar a l’estudiant, guiant-lo perquè adquireixi
les competències matemàtiques clau.
— Avaluació contínua i a simple vista dins de l’aula
Per anar detectant les diferents velocitats d’aprenentatges i possibles
llacunes en l’aprenentatge escalonat.

El 2010, la Universitat de Toronto va realitzar una prova de control
aleatòria que va demostrar que els estudiants que segueixen aquest
programa aprenen a un ritme dues vegades més ràpid que aquells que
segueixen altres programes.

— Instrucció rigorosament pautada
Divisió de les lliçons en petites unitats fàcilment assimilables
i perfectament esglaonades, desenvolupades per doctors en
matemàtiques i pedagogs que defineixen les pautes d’aprenentatge
adequades a cada concepte i competència.

A una escola pública de Barcelona, els alumnes del 4t curs de primària
del període lectiu 2012-2013 van acabar amb una nota mitjana en
Matemàtiques de 6. En 5è van començar a utilitzar el programa JUMP Math
i, en només un curs, tots van millorar les seves notes significativament,
pujant la mitjana de la classe a notable i sense cap suspès.

— Càlcul mental
Una competència que s’ha d’adquirir per poder dominar amb agilitat
conceptes matemàtics més complexos.

Resultats a una escola pública. Barcelona, 2012–2014
Després
8,1

— Comprensió conceptual en profunditat
Per evitar l’aprenentatge de mecàniques de resolució de problemes que
no estiguin basades en la comprensió de conceptes i procediments.
Estudiants

Abans
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Una metodologia provada, amb més de 10 anys
de recorregut, valida els resultats del programa.
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Una classe tipus
5—10’

JUMP Math facilita la tasca dels docents
El programa està pensat per ser utilitzat per docents a l’aula. Per això,
se’ls facilita materials complets, de gran qualitat pedagògica i de fàcil
utilització.

Càlcul mental

30—40’ Descobriment guiat

Avaluació

La pràctica, amb exercicis clars i concisos, és la clau perquè els estudiants
puguin afermar cada petit avenç en la comprensió de les matemàtiques.
Per això, JUMP Math ha dissenyat els llibres perquè els estudiants
practiquin els conceptes adquirits a classe i perquè els educadors puguin
fer una avaluació contínua.

Reforç

Exercicis extra

Increment
progresiu
5—10’

Treball individual supervisat a classe
amb els llibres de pràctica i avaluació
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Repetir 3, 5, 10… vegades

Pràctica col·lectiva

Cada curs compta amb una guia que inclou tot el material necessari per
impartir totes i cadascuna de les classes. D’aquesta manera, si ets docent,
només has de centrar-te en aprofundir en la comprensió dels conceptes
i com explicar-los. A més, pots participar desde la nostra plataforma
web en la comunitat d’educadors que estan implantant el programa per
compartir experiències i aprenentatges.
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JUMP Math està molt ben estructurat i pautat, on cada detall ha estat
dissenyat per facilitar l’adquisició de competències matemàtiques, tot
manipulant i adquirint conceptes essencials.

Explicació
del concepte

Àmplia gama de recursos
Guies per a Docents (en PDF)
Cada curs disposa d’una guia amb la planificació de cadascuna de les
classes. Es tracta d’un recurs essencial que descriu amb detall la
metodologia i com aplicar-la dia a dia a l’aula. El pla de cada lliçó inclou
una explicació i material de suport sobre com introduir un concepte cada
vegada, explorar conceptes i interconnectar-los, avaluar els alumnes
ràpidament i ajudar-los a desenvolupar habilitats per resoldre problemes.
Material per a pissarres digitals (smartboard — PDI)
Cada curs disposa de material per a pissarra digital, amb la qual es realitza
la primera part de la majoria de les classes. La guia per a docents inclou
una descripció sobre com utilitzar aquest material. És un recurs ideal per
seguir la pauta de cada classe, tot i que no és imprescindible
Material per crear objectes de manipulació i lúdics
Conjunt d’instruccions per crear objectes senzills (com retallar figures en
paper) que puguin ser manipulats per realitzar exercicis que permeten una
millor assimilació dels conceptes matemàtics.
Unitats de reforç de la confiança
Es tracta d’una unitat d’exercicis proposada per a l’inici de cada curs,
amb l’objectiu de consolidar l’autoconfiança dels estudiants en els
coneixements que ja tenen. Aconsegueix eliminar l’ansietat en les classes
de matemàtiques i el prejudici “no estic fet per a les matemàtiques”.
Comunitat en xarxa
Per a la formació i aprenentatge entre iguals entre els docents.
Materials per a l’evaluació i l’acompanyament
— Proves i exàmens, amb les seves corresponents solucions per corregir-los.
— Solucions per a la correcció dels llibres de pràctica i avaluació dels
alumnes.

La Guia per a Docents inclou tot el material
necessari per impartir les classes.

Llibres de pràctica i avaluació (material per alumnes)
Cada curs de 1er de primària i 2on de secundària compta amb dos llibres
amb la teoria de cada unitat i els exercicis corresponents per a potenciar
la pràctica. Els estudiants treballen en el seu llibre durant l’última fase de
cada classe i també poden utilitzar-los per realitzar deures a casa, si el
docent ho considera oportú.
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Si vols implantar JUMP Math al teu centre educatiu
i formar part de la xarxa que ja ho està aplicant,
posa’t en contacte i et farem arribar tota la informació
i l’assessorament que necessitis.

Molt fàcil d’implantar
Formalització
Contracte d’acord d’implantació.
Definició del calendari.
Formació de docents
Sessions webinar.
Acompanyament en xarxa.
Començament del curs
Adquisició dels llibres per als alumnes.
Inici de les classes.
Suport continu
Resolució de consultes directes.
Fòrums online per a la comunitat educativa.
Avaluació
Comunicació de resultats.
Millores del procés d’implantació.
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En el curs 2014-2015, 140.000 estudiants des de 1er de primària
fins a 2n de secundària utilitzen JUMP Math al Canadà i als
Estats Units, i aquest número augmenta un 30% cada any.
Va començar a implantar-se en el curs 2013-2014 a Barcelona, i
avui ja són més de 4.000 els alumnes que aprenen matemàtiques
amb aquest programa a tota Espanya.

