Segona fase
A la segona fase proposem als alumnes dues activitats de resolució de problemes: una
per fer individualment i l’altra amb el grup amb què s’han classificat. La prova
individual ha de permetre seleccionar els alumnes que participaran en la fase final de
Catalunya.
La segona fase tindrà lloc el matí d’un dissabte d’abril en alguna de les localitats de
l’àmbit territorial d’ABEAM (les comarques barcelonines) i es desenvoluparà d’acord
amb un programa es penjarà en el web d’ABEAM i que també se us farà arribar per
correu electrònic.
En aquesta segona fase, comptem amb tots vosaltres per ajudar-nos en el
desenvolupament d’aquesta jornada, especialment pel que fa la vigilància de les
proves tant la individual com la prova de grups i la seva correcció. Per tal de tenir el
veredicte per l’acte de cloenda i lliurament de premis que es realitza en acabar el matí.
En el web d’ABEAM podeu trobar les cròniques, problemes, classificats i fotografies de
les darreres segones fases.
A continuació us adjuntem tots els centres que han acollit les segones fase d’ABEAM
des de l’any 1998 en què la nostra associació hi va participar per primera vegada.
Any
1998

Centre

Població

2000

Institut Les Corts
Institut Vil·la Romana i Institut Manuel
Blancafort
Institut Montserrat

2001

Institut Can Vilumara i Institut Torras i Bages L’Hospitalet de Llobregat

2002

Institut Salvador Dalí

El Prat de Llobregat

2003

Escola Pegaso i Institut Príncep de Viana

Barcelona

2004

Escola Sadako

Barcelona

2005

Institut Maragall

Barcelona

2006

Institut Secretari Coloma

Barcelona

2007

Institut Puig Castellar

Santa Coloma de Gramanet

2008

Esparreguera

2010

Institut El Castell
Escola Mil·lenari, Institut Arquitecte Manuel
Raspall, Institut El Sui, SES Pla Marcell
Escola Joan Pelegrí

2011

Institut Manuel Blancafort

La Garriga

1999

2009

Barcelona
La Garriga
Barcelona

Cardedeu
Barcelona

2012

Institut Pedraforca

L’Hospitalet de Llobregat

2013

Aula Escola Europea

Barcelona

2014

Col·legi Pare Manyanet

Barcelona

Des del grup de treball considerem que en aquestes darreres edicions hem aconseguit
un bona representativitat de les localitats que participen amb ABEAM.
Aquells centres que penseu que podeu ser seu de la segona fase o de la fase final del
FEM Matemàtiques (junts o en col·laboració amb d’altres centres de la vostra localitat
o barri) us agrairíem que us poséssiu en contacte amb nosaltres. En el nostre espai
web, http://abeam.feemcat.org/course/view.php?id=5, podeu trobar informacions de
les darreres edicions i fer-vos una idea de què implica organitzar una segona fase o una
fase final.

