
 

 2ª Fase FEM MATEMÀTIQUES 2017 
1 d’abril de 2017 

  

                                                                                                                                 
 

La segona fase del FEM Matemàtiques es va celebrar el dissabte 1 d’abril a 

Institut FX Lluch i Rafecas i a l’EPSEVG (Escola Politècnica Superior de 

Vilanova i la Geltrú). 

 

A l’institut van tenir lloc les proves individuals, l’esmorzar i les proves de grup.  

La cloenda i el lliurament de premis es va celebrar a l’EPSEVG (Escola 

Politècnica Superior de Vilanova i la Geltrú) a la qual ens vàrem desplaçar 

caminant. 

 

Durant el matí, els familiars que s’havien desplaçat a acompanyar als nois i 

noies a la jornada, van tenir l’oportunitat de visitar gratuïtament el museu Víctor 

Balaguer i el museu del Ferrocarril de Catalunya. 

També van poder visitar l’Escola Politècnica Superior on després tindria lloc la 

cloenda. 

 

Com a novetat cal esmentar que l’acte de lliurament es va poder seguir en 

directe a través de youtube gràcies als tècnics de l’EPSEVG 

 

Van participar els següents alumnes: 

 

 

 

 

 

 

 

I van participar en la correcció i vigilància de les proves uns 50 mestres i 

professors. 

 

La relació de les persones classificades i els seus centres es pot trobar a  

 Classificats sisè:  

http://abeam.feemcat.org/pluginfile.php/1910/mod_label/intro/classificats

%20FM17%206%C3%A8.pdf 

 

 Classificats 1r d’ESO:  

http://abeam.feemcat.org/pluginfile.php/1910/mod_label/intro/classificats

%20FM17%201r%20dESO.pdf 

 

 Classificats 2n d’ESO:  

http://abeam.feemcat.org/pluginfile.php/1910/mod_label/intro/classificats

%20FM17%202n%20dESO.pdf 

 

Grups Alumnes 

6è 12 44 

1r 16 62 

2n 17 63 
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Es va seguir el següent programa:  

 

08:45 a 09:15   Rebuda de participants INS 

09:15 a 09:25   Acte benvinguda INS 

09:30 a 10:45   Prova individual INS 

10:45 a 11:15   Esmorzar participants INS 

11:30 a 12:30   Prova grups INS 

12:30 a 12:45   Fotografia de grups INS 

12:45 a 13:15  Sortida caminant cap a EPSEVG 

13:30 a 14:30 Acte de cloenda i lliurament premis a EPSEVG 

 

Que podeu trobar a :  

http://fm.feemcat.org/wp-

content/uploads/2017/03/diptic_FEM_MATES_2017_Vilanova_definitiu.pdf 

 

La jornada és una molt bona oportunitat per trobar-se professorat i alumnat i 

compartir una jornada matemàtica diferent. 

 

Podeu trobar una crònica fotogràfica de la jornada a: (en breu disposarem d’elles) 

 

A l’acte de cloenda vam comptar amb la presència de: 

 

Sr. Frederic Vila – Director de l’EPSEVG (Escola Politècnica Superior de 

Vilanova i la Geltrú).  

Sr. Joan Martorell – Regidor d’Educació i Ocupació de l’Ajuntament de Vilanova 

i la Geltrú.  

Sra Susanna Igual – Directora de l’Institut FX Lluch i Rafecas i en representació 

del Servei Territorial de Barcelona Comarques 

Sr. Manel Martínez en representació d’ ABEAM  

I l’Il·lustríssima Sra. Neus Lloveras, alcaldessa de la ciutat. 

 

Els guanyadors, tant de la prova individual com de grups els podeu trobar a:  

 

Proves de grups: 

http://abeam.feemcat.org/pluginfile.php/67/course/section/30/premis%20prova

%20grups%202a%20fase%202017.pdf 

Proves individuals: 

http://abeam.feemcat.org/pluginfile.php/67/course/section/30/classificats%20fas

e%20final%20FM2017%20%281%29.pdf 
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