Resum de la 2a fase del FEM MATEMÀTIQUES DEL 14
d’abril de 2018 a l’escola Virolai
A les 9.00 del matí gairebé tothom havia arribat a l’escola Virolai on els
professors organitzadors ens esperaven.
Després d’una breu benvinguda per part de la directora Coral Regi, els nois
i noies van anar cap a les aules on es realitzaria la prova individual. Alhora
els mestres voluntaris es reunien per preparar la correcció de la prova
individual i de la prova de grups.
Cap a les 11.00 vam gaudir d’un petit esmorzar mentre a les mateixes
aules on s’havia portat a terme la primera prova es preparava la prova de
grups.
Aquest any la prova de grups va ser força diferent de la d’altres anys.
L’equip de SET de jocs va preparar unes proves sobre 10 jocs de taula que
la majoria de nois i noies ja havien tingut l’oportunitat de jugar a l’escola.
Cap a les 13.00 i mentre un grup de mestres acabava de corregir, tot
l’alumnat es feia una foto de record.
A les 13.30 va tenir lloc l’acte de cloenda i del lliurament de premis que
van portar, d’una forma molt amena i divertida, dos alumnes de batxillerat
de l’escola
L’acte va acabar a les 14.00 amb unes paraules del president d’ABEAM
Manel Martínez que va felicitar a totes i a tots els participants d’aquesta
fase, als classificats i a les classificades per a la fase final i als mestres i
professors que havien fet tot això possible.
Tots els i les alumnes i tots els professors i les mestres van rebre una bossa
amb obsequis oferts per diferents editorials, empreses i diaris.
Va ser una jornada àgil i entretinguda que la pluja no va deslluir en cap
moment i en la que vam poder gaudir de la resolució de problemes
matemàtics.

