2a Fase

Fem Matemàtiques 2018
El dissabte 14 d'abril vam celebrar a la Bisbal d'Empordà la segona fase del Fem
Matemàtiques de l'ADEMGI.
En aquesta jornada ens vam trobar els 60 alumnes participants amb 32 professors
acompanyants i col·laboradors i 16 alumnes voluntaris de 2n de batxillerat:
Per nivells, el nombre d'alumnes participants van ser:
20 de sisè
18 de 1r d'ESO
22 de 2n d'ESO
El programa de la jornada va ser el següent:
Hora

Lloc

Acte

9:00 -9:30

INS la Bisbal

Rebuda dels participants, pares i professorat
acompanyant. Lliurament de documentació.

9:30-11:00

Aules INS

Prova individual

9:30-11:00

Menjador institut

Reunió professorat col·laborador - Esmorzar
professorat

10:00-13:00

Terracotta Museu i
Exposició del MMACA

Visites guiades per als pares/professors
(tindran tiquets amb els horaris de les visites)

11:00-11:30

Menjador institut

Esmorzar alumnat

11:30-13:00

Diferents indrets Bisbal

Gimcana matemàtica per equips

13:30-14:00

Teatre Mundial

Espectacle musical (obert a tothom)

14:00-14:30

Teatre Mundial

Acte de lliurament de premis (obert a tothom)

Desprès de la rebuda i recollida dels identificadors, s'acompanyava els alumnes a les aules
a fer la prova individual.
Acabada la prova se'ls va oferir l'esmorzar en el menjador de l'institut, havia tingut lloc poc
abans la reunió de professorat i monitors i l'esmorzar dels grans.
A les 11:30 es va decidir iniciar la gimcana matemàtica per la Bisbal, tot i la pluja suau que
anava caient, doncs les diferents proves estaven previstes en llocs coberts i només es

podien mullar anat d'un lloc a l'altra.
Poc abans de l'hora d'acabar, veient que la pluja anava a més, es va decidir anular la
darrera prova de la gimcana que era la única prevista a l'aire lliure, en el passeig de davant
del teatre Mundial
a les 13:30 va començar puntualment l'actuació del grup coral «Yes the Music», seguit per
l'acte de lliurament de premis i la fotografia de família, que es va fer en el mateix teatre, per
raó del mal temps.
Va ser un matí molt mogut i intens, però tothom va restar molt satisfet de la feina feta,
sobretot gràcies a la col·laboració de l'ajuntament de la Bisbal, de l'institut, de l'escola Joan
de Margarit, el col·legi Cor de Maria i el MMACA.
En Xavir Codolà, professor jubilat de l'INS la Bisbal ens va muntar un vídeo de la jornada
que podeu veure aquí:
https://vimeo.com/265713155
I també tenim un recull de fotografies d'en Josep Mejías, director de l'institut, corresponents
a la primera part de la jornada (inclou unes fotografies de la inauguració de l'exposició del
MMACA al Castell de la Bisbal):
https://photos.google.com/share/AF1QipMmPnGp_I7QURkv76gmzG6odHkPZ0UVj0iM15GFp2iH-8rPlfz0WRxDfhmxUqnA?key=UHdEalpmanhSYjVITUExTkRxX3ZGNzdmVUQwWXNB
Aquí el segon recull de fotografies corresponents a l'acte de cloenda al teatre Mundial,
gentinesa de l'Ignasi Cornell, exalumne de l'institut:
https://photos.app.goo.gl/wVcX17I1IgIOlSnD3

Relació d'alumnes classificats: http://ademgi.feemcat.org/classificats-del-fem-matematiquesque-ens-representaran-a-lleida/
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