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Benvolgudes mares i pares,

Aquest curs l’extraescolar Phi-ntastic comença el proper dilluns 30 de setembre amb l’Anna Fuster, 
amb l’objectiu que els vostres fills i filles aprenguin les matemàtiques d’una manera divertida. 
Descobrirem que les mates es troben en el dia a dia, en molts elements de la natura i anirem 
treballant també diferents aspectes de sensibilització ambiental. A partir d’un taulell de joc i uns 
personatges fantàstics aniran resolent petites fitxes amb les operacions bàsiques matemàtiques 
(sumes, restes, multiplicacions, divisions, problemes...), i també jocs d’enginy per despertar la 
curiositat dels alumnes, i ajudar-los a desenvolupar el pensament matemàtic.

EL Phi-ntastic és un mètode innovador de treball que potencia l’esforç i superació personal, la 
curiositat, buscant sempre l’estímul positiu i l’empatia amb l’alumne. És tant útil per resoldre 
dificultats i agafar seguretat, com per fomentar i potenciar les capacitats matemàtiques de nens i 
nenes de P4 a 6è de Primària.

A banda de les operacions i problemes matemàtics introduïm reptes, tallers temàtics periòdics, i jocs 
per rumiar que ajuden a entendre l’aplicació de la matemàtica a l’entorn i a fomentar un vincle amb el 
medi.

RESULTATS

o Agilitat en la resolució d’operacions 
matemàtiques

o Seguretat a l’hora de resoldre problemes
o Capacitat per comprendre l’aplicació de la 

matemàtica a l’entorn més immediat i proper 
o Desenvolupament de la lògica matemàtica i la 

curiositat
o Capacitat de concentració i capacitat per 

sortir de la zona de confort
o Coneixement del medi i sensibilització per 

la seva preservació

Els pares i mares rebran un informe 
de l’extraescolar dos cops a l’any; 
abans de Nadal i al finalitzar el curs.  

Per qualsevol dubte o qüestió 
podeu contactar amb l’Anna a 
través de:

Tel: 673 383 240 
annafuster@phintastic.net
www.phintastic.net
Instagram: @phi.ntastic

Taradell 2019

Horari Curs 19-20:

Dilluns (de 3r a 6è): 
de 14,15h -15,00 h

Dijous: (de1r a 3r): de 
14,15h -15,00 h

Professora: Anna Fuster

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES 
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