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També hi ha d’altres que no coneixies tant o no te 

relaciones. Saps els seus noms? 

 

 COMENÇAR DE ZERO  

 

 

 

 

Acabes de començar un nou curs, en un nou centre, que ara és el teu centre. 

Tots t'estaven esperant: els mestres i profes, els companys… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com totes les persones tenim unes coses en les que destaquem i d'altres que ens 

costen molt. A més, a vegades ens sentim insegurs encara que sabem que tenim 

moltes possibilitats de superar els reptes que se’ns presenten. 

 
Hola a tothom. El meu nom és  Zero i vaig a 

acompañar-vos al llarg d’aquest curs per a ajudar-vos a 

aprendre matemàtiques. 

 

Potser coneguis a alguns mestres i 

sobre tot a companys i companyes. 

Per cert, en aquesta classe de mates 

que t'ha tocat segur que coneixes 

alguns xics o xiques amb els quals 

tens molta relació  i són: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://www.maths4everything.com/


Emocionar amb matemàtiques             www.maths4everything.com 

                                           Pedro A. Martínez Ortiz  (@maths4everthink)                                                 MªCarmen Asensio Durá (@antropomates) 

 

Doncs bé, les coses que ens 

fan destacar són les nostres 

fortaleses i les teues són: 

Les coses que ens costen o no 

sabem fer bé són les nostres 

debilitats i les teues són: 

Tens oportunitats per a superar 

els teus reptes. Venen de la mà 

de persones o circumstàncies 

que ens ajuden. Les teues 

oportunitats són: 

A més a més, a vegades, tenim 

por o no estem segurs. Les 

coses que et produeixen 

inseguretat són: 
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Com et deia abans, estem començant el curs i pot 

ser et semble molt llarg, però es passarà volant, 

t'ho assegure. Vull que escrigues que és el que 

esperes d'aquest curs i quins propòsits et fas. 

 

 
Per a poder treballar bé aquest curs seria interessant 

que em proporcionares la següent informació. 

Moltes gràcies. 
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  SÍ  NO 

Tens ordinador a casa?     

Tens tablet?     

Tens mòbil?     

Tens connexió a Internet?     

 

Quins són els teus hobbies o aficions? 

 

 

 

A què t’agradaria dedicar-te en el futur? 

 

 

A què es dediquen els teus familiars?  

 

 

 

 

 

 

Ha estat un plaer conéixer un company, companya 

d'aventura com tú.  

Benvingut, benvinguda  a la clase de mates! 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://www.maths4everything.com/

