Resum 2º fase Fem Matemàtiques 2017
Escola Joc de la Bola de Lleida
La segona fase del FEM Matemàtiques es va celebrar el dimecres 11
d’abril a l’Escola Joc de la Bola de Lleida. Al centre van tenir lloc totes les
activitats de la jornada: les proves individuals, l’esmorzar, les proves de
grup, l’espectacle de màgia i la cloenda i el lliurament de.
Van participar els següents alumnes: 23 alumnes de sisè, 38 de primer de
l’ESO i 47 de segon de l’ESO, en total 108 alumnes
En la correcció i la vigilància de les proves hi van participar al voltant
d’uns 30 mestres i professors.
La relació dels alumnes classificats i els seus centres
L’horari de la jornada va ser el següent:
9:15 - 9:45

Rebuda dels grups i lliurament d'acreditacions

9:45 - 11:00

Prova individual

11:00 - 11:30

Esmorzar

11:45 - 13:15

Prova de camp

13:30 - 14:30

Acte de cloenda i lliurament de premis

Després de la rebuda dels alumnes, els acompanyàvem a les aules per
desenvolupar la prova individual. En acabar tots vam esmorzar al gimnàs.
A continuació havíem de realitzar una gimcana per grups al pati de l’escola
però el temps no ens va acompanyar i vam fer la prova de grups al gimnàs
de l’escola on van estar realitzant algunes activitats d’enginy i
matemàtiques.

Seguidament, hi va haver un espectacle de màgia dut a terme pel mag
Adriaco (Adrià Codina).
Finalment, es va realitzar la cloenda de la jornada amb l’entrega de premis.
Per fer-la vam poder comptar amb el Sr. Teo Martínez, Director del centre;
la Sra Alba Carrasco, Presidenta De Lleimat i el Sr. Miquel Àngel Cullerés,
Director del Serveis Territorials d’Ensenyament de Lleida.
Relació de premis de la jornada
Prova de sisè de primària
Prova de primer d’ESO
Prova de segon d’ESO
Prova d’equips

