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El dimecres 18 d’abril es va celebrar la segona fase del concurs Fem Matemàtiques a
l’Institut Escola 3 d’Abril de Móra la Nova. Un total de 120 alumnes de tota la
demarcació de Tarragona, acompanyats de 32 professors i mestres han gaudit amb les
matemàtiques d’una forma diferent i entretinguda. Han sigut molts esforços, però ha
valgut la pena donat l’èxit que ha tingut, tant a nivell organitzatiu com de participació.
Durant el matí es van realitzar les proves per grups: la prova ràpida i la prova pràctica.
La prova ràpida es va fer al mateix pavelló firal on es va fer la rebuda i on van poder
gaudir d’un bon esmorzar, i en acabar van anar a diferents espais del poble per fer la
segona prova. Els alumnes de 6è la van fer al parc 26 d’octubre, els de 1r d’ESO a la
plaça de l’església i els de 2n d’ESO van anar al Mas de la Coixa, un alberg de la xarxa
d’albergs de la Generalitat. El dia va acompanyar i tots van poder gaudir d’un matí
fantàstic fent matemàtiques al carrer.
Per descansar una mica vam poder gaudir de la xerrada divulgativa ‘M’agrada fer-me
preguntes’ del professor de matemàtiques i membre del MMACA José Rey Cano, que
va agradar molt. En acabar, vam dinar tots junts al pavelló firal.
Per la tarda es va fer la prova individual a les instal·lacions de l’Institut Escola 3
d’Abril.
De les tres proves que havien de realitzar els alumnes de 6è de primària, 1r i 2n d’ESO,
en l’acte de cloenda es van entregar els premis de les dues primeres proves.

A continuació trobareu enllaços a diferents mitjans de comunicació que es van fer ressò
d’aquesta fantàstica jornada:


Ràdio Móra d’Ebre:
http://radiomoradebre.cat/wp/2018/04/18/mora-la-nova-acull-la-segona-fase-delconcurs-fem-matematiques/



Diari Més Digital:
http://www.diarimes.com/noticies/vida_social/2018/04/18/124_alumnes_del_ca
mp_ebre_participen_concurs_fem_matematiques_37826_3047.html



Ebre Digital:
http://ebredigital.cat/2018/04/18/els-espais-mes-emblematics-de-mora-la-novaprotagonistes-de-la-segona-fase-fem-matematiques/



Marfanta

Enllaç a les fotografies de la jornada
https://drive.google.com/drive/folders/1n1yBkdYKruMqc9SlFmYeyF1mejmnz8QA?us
p=sharing

