JORNADA FINAL DE L’ACTIVITAT FEM MATEMÀTIQUES 2005
La fase final es va fer el dia 21 de Maig a Sabadell. Van participar-hi 51 alumnes i
més de 50 professors d’arreu de Catalunya. La jornada es va desenvolupar seguint el
programa previst.
A l’IES del Vallés es va fer la rebuda als participants (amb un primer lliurament
d’obsequis als alumnes i als professors), l’esmorzarv i la prova individual. Mentrestant
els professors no implicats en la correcció van poder fer una visita a l’Observatori de
Sabadell. Un cop acabada la prova individual, els alumnes van anar també a
l’Observatori.
Alumnes i professors vam dinar al CEIP Miquel Martí i Pol.
La prova de grups es va fer al Vapor Buxeda. Els professors de Sabadell van
proposar una prova tipus gimcana molt complerta i molt interessant segons els
alumnes i professors que d’una manera o altra hi van participar.
L’acte de cloenda, al qual van assistir familiars dels alumnes participants, va ser
presidit per la Sra Pili Royo (Presidenta de la FEEMCAT), el Sr. Ramón Burgués
Regidor d’Educació de l’Ajuntament de Sabadell i pel Sr. Eduard Galcerán, Director
dels SSTT de Vallès Occidental. En aquest acte es van donar obsequis a tots els
alumnes participants en la jornada. S’hi van donar també els premis del concurs
Problemes a l’Esprint, que es va fer el 19 de Maig, convocat per l’ABEAM i el portal
edu365.
Hem de felicitar els organitzadors dels centres de Sabadell per l’entranyable
acollida que ens van dispensar, i pel desenvolupament de la jornada que va ser altament
valorat per tots els que hi vam participar. Moltes gràcies també als alumnes de Sabadell
que hi van col·laborar.

PREMIS
En la prova de grups va ser premiat el format pels alumnes:
Laura Moreno Puerto del Col·legi Europa de Sant Cugat del Vallès
Nil Juvanteny de l’IES-SEP- La Garrotxa d’Olot
Berta Peris de l’Escola El Cim de Terrassa

En la prova individual van ser premiats:
Nivell 1: 6è EP
1. Gerard Martí Juan del Col·legi Mare de Deu del Lledó de Valls
2. Martí Montesinos Ferrer del CEIPM Turó Blau de Barcelona
3. Carles MiralPeix del Col·legi Pare Manyanet de Barcelona
Nivell 2: 1r ESO
1. Andrés Ramírez Martínez de l’IES Gabriel Ferreter de Reus
2. Elisa Castañer Enseñat de l’Escola Sant Pau de Barcelona
3. Núria Bultó Boqué de l’IES Domènech i Montaner de Reus

Nivell 3: 2n ESO
1. Jaume Pujantell Trasserra de l’IES Gironella de Cal Rosal (Gironella)
2. Ivan Geffner Fuenmayor de l’IES Maragall de Barcelona
3. Dèlia Fernández Cañellas l’IES Secretari Coloma de Barcelona
Aquest tres alumnes participaran en la XVI Olimpíada Matemàtica que es farà a
Madrid del 26 al 30 de Juny. En cas que, algun dels tres no pogués assistir-hi ho
faria:
4. Jian Sun de l’IES Montsacopa d’Olot

