
                                                

 

 

Benvolguts/des, 

 

Agrair-vos una vegada més la vostra participació al Fem Matemàtiques 2018 i felicitar-vos per 

la feina feta!!!! 

 

Ja tenim tota la informació referent a la 2a Fase del Fem Matemàtiques. 

Recordem que tindrà lloc el dia 14 d’abril (dissabte) a l’Institut Pineda de Mar, que es troba 

al carrer Botticelli s/n,  de Pineda de Mar (Al costat de l’Escola Mediterrània).  El telèfon és  

93 767 18 83. 

 

Per poder-hi arribar bé podeu consultar el següent:  http://tiny.cc/FM2018_Pineda_APaMMs. 

 

L’horari de la jornada serà el següent: 

 

9.00 h -9.30 h Rebuda participants 

9.30 h -11.00 h Prova individual 

11.00 h -11.30 h Esmorzar 

11.30 h – 13.30 h Prova equips 

13.30 h -14.00 h Cloenda 

 

El alumnes participants cal que portin tots aquells estris que creguin que poden utilitzar 

en la prova: calculadora, estoig, regles, compàs, ... Amb el que cadascú estigui acostumat a 

treballar. No cal portar fulls per escriure ni tampoc l’esmorzar. 

 

Sabeu també que comptem amb la vostra col·laboració per a l’organització de la 

jornada. És important que ens confirmis  si algun alumne serà baixa aquell dia i el nom del 

professor que els acompanyarà. 

http://tiny.cc/FM2018_Pineda_APaMMs


 

Els pares acompanyants deixaran els alumnes a la Rebuda (9.00 h) i es retrobaran amb 

ells a la Cloenda (13.30 h).  

Posem a disposició de les famílies, 80 places per fer una visita cultural guiada pel centre 

de Pineda de Mar. Les places són limitades i s’entregaran per ordre d’inscripció a les 9h a la 

taula de rebuda per les famílies.  

 

Recordeu que cal que l’activitat del Fem Matemàtiques consti en la llista de sortides 

aprovades en el Consell Escolar del Centre i en cas de no assistir-hi acompanyats pels pares 

portin signat el permís corresponent. 

 

Molt important confirmar-nos abans del dijous 5 d’abril  l’assistència de 

cada alumnes i el nom del professor que els acompanyarà!!! Si en el vostre centre algun 

alumne no ens va indicar el cognom en el treball  presentat serà necessari que ens 

l’indiqueu en la confirmació d’assistència. 

 

Atentament, 

Miquel Maydeu 

Coordinador FM18 (APaMMs) 


