El passat dissabte 14 d’abril ens vam trobar a l’INS Pineda de Mar de Pineda de

Mar per desenvolupar la Segona Fase del Fem Matemàtiques 2018 i la final del
+Mates d’APaMMs.
En aquesta jornada al voltant de les matemàtiques ens hi vam trobar un total de 263
alumnes de 5è d’EP a Batxillerat. Concretament 178 eren seleccionats del Fem
Matemàtiques i 85 ho eren del +Mates.
Concretament, el nombre d’alumnes participant de cada nivell és el que podeu veure a la
taula següent:
Nivell
6è EP
1r ESO
2n ESO
TOTALS
5è EP
3r-4t ESO
Bat
TOTALS

Totals
53
59
66
178
49
28
8
85

L’horari de la jornada va ser el següent:
9h00-9h30

Rebuda participants

9h30-11h00

Prova individual

11h00-11h30

Esmorzar

11h30-13h30

Prova equips

13h30-14h00

Cloenda

Després de la rebuda dels alumnes, els acompanyàvem a les aules per
desenvolupar la prova individual. Quan anaven acabant baixaven al pati a
esmorzar.

A continuació, després de fer la foto de grup, havíem de realitzar una
gimcana per grups però degut al temps plujós que vam tenir vam modificar la
segona part tal i com teníem previst. En el cas dels alumnes de 5è i 6è d’EP
van realitzar igualment la Gimcama al pati de l’escola on hi havia una part
coberta que ens va permetre mantenir-lai en el cas de 1r, 2n, 3r, 4t d’ESO i
Batxillerat van realitzar per grups una Copa Cangur. El alumne de primària
van acabar fent una composició amb unes peces de celosies que els vam donar
a cada prova recordant moltes de les celosies que ens trobem a les cases del
voltant de l’Institut.
Tot seguit vam realitzar la cloenda de la jornada amb l’entrega de premis.
Per fer-la vam poder comptar amb el Sra. Pilar Tagua, Directora del centre; la
Sra M. Glòria Solà, Presidenta d’APaMMs i la Sra. Sonia Moraleda, Regidora
d’Educació de Pineda de Mar i el Sr. Xavier Amor, alcalde de la població.
Tot un matí de treball intens però a l’hora gratificant al voltant de les
matemàtiques.
Podeu veure un vídeo de la jornada a:
http://tiny.cc/FM2018_Pineda
I les fotos de la jornada a:
http://tiny.cc/FM2018_Pineda_Fotos
Relació d’alumnes del Fem Matemàtiques classificats per la Fase Final
Grups premiats del +Mates
Grups Premiats a la Gimcama / Copa Cangur
Enunciats del problemes
Gimcama 5è-6è d’EP
Copa Cangur ESO i Batxillerat
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