4t CONCURS DE
DIBUIXOS MATEMÀTICS
Amb l’objectiu de potenciar el desenvolupament de les competències
matemàtiques, de fomentar la creativitat matemàtica i el gust per a ella, així
com generar un conjunt de recursos matemàtics per a l’aula, ABEAM convoca el
seu 4t Concurs de Dibuixos Matemàtics adreçat als alumnes d’Educació Infantil i
Educació Primària (fins a 5è).

Temàtica
Matemàtiques (numeració i càlcul, relacions i canvi, espai i forma, mesura, estadística i atzar) i
Competència Matemàtica (raonament, comunicació matemàtica, resolució de problemes,
modelització, connexions). Des d’una vessant artística (usant les tècniques d’art plàstica que es
desitgin) i amb un títol (que ha de figurar en la pròpia obra) prou suggerent i que faci al·lusió
directa al contingut matemàtic de l’obra.

Categories
Segons les edats, 3 categories:
 Categoria A: P3, P4 i P5 (Educació Infantil)
 Categoria B: 1r, 2n i 3r d’Educació Primària
 Categoria C: 4t i 5è d’Educació Primària
NOU: En cadascuna de les categories es
reservarà una menció especial per a l’alumnat
amb
necessitats
educatives
especials
dictaminades que afectin directament les seves
capacitats matemàtica o d’expressió artística.
La conformitat d’aquesta necessitat quedarà
subjecte a l’acreditació del docent responsable
de l’activitat en el centre participant.
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Infinit virtual

Obsequis
Tots els alumnes participants i el seu centre de procedència rebran un diploma de participació.
Els diplomes es faran arribar digitalment al centre perquè es puguin omplir, imprimir i repartir
entre l’alumnat participant. Els alumnes finalistes (accèssit, menció especial o premi) rebran, a
més, un diploma i un lot de material didàcticoeducatiu. Les obres finalistes es publicaran en el
web d'ABEAM.
El repartiment d’obsequis a l’alumnat finalista es realitzarà durant l’acte de cloenda de
l’activitat, que tindrà lloc la tarda del dia Escolar de les Matemàtiques del present curs (12 de
maig de 2016) al Citilab de Cornellà.

Inscripció
La participació a l’activitat és gratuïta pels centres associats a ABEAM o en els quals hi consti
almenys algun docent associat a ABEAM, i té un preu de 10 € en la resta de casos (en el
formulari d’inscripció s’especificarà com justificar la condició d’associat o no associat, així com
cal fer l’abonament en el cas que correspongui).
Es poden presentar un màxim de 2 obres realitzades a nivell individual per grupclasse.
En cas de presentar obres d’alumnat amb necessitats educatives dictaminades que afectin
directament la seva capacitat matemàtica o d’expressió artística, es podran enviar fins a 3 obres
per categoria. El professorat responsable ho haurà d’indicar en el document que se li farà
arribar una volta s’hagi formalitzat la inscripció.
Cada centre decidirà com triar les obres que es presentin a ABEAM.

Terminis
INSCRIPCIÓ: Entre els dies 7 de gener i 29 de febrer de 2016, a través del formulari d’inscripció
al concurs que s’obrirà en l’espai web del concurs el mateix dia 7 de gener.
ENVIAMENT D’OBRES: Rebuda la confirmació de la inscripció, durant tot el mes de març i fins el
13 d’abril de 2016, a través de l’adreça concursdibuixosabeam@gmail.com.
RESOLUCIÓ: La relació d’obres finalistes es farà pública dia 25 d’abril de 2016, coincidint així
amb el primer dia lectiu després de la diada de Sant Jordi.

Enviament
Les obres que el centre seleccioni (un màxim de 2 per grup-classe i, si és alumnat amb
necessitats educatives*, fins a 3 per categoria) per presentar a ABEAM, s’han d’enviar
escanejades en alta resolució i, si cal, agrupades en fitxer comprimit. Cada arxiu (obra artística)
s’ha d’identificar amb el nivell al qual opta, seguit del codi del centre i un pseudònim d’autor/a:
per exemple A_08012345_MAEBA.jpg. Amb l’enviament s’haurà d’adjuntar degudament
complimentat el document que prèviament haurà rebut el docent responsable de l’activitat en
el centre una volta s’hagi confirmat la seva inscripció. Com a assumpte del missatge s’ha de
posar el codi de centre seguit de les categories a què opta, separats per barra baixa. En cas
d’haver-hi dificultats d’enviament, s’ha de notificar a concursdibuixosabeam@gmail.com per
trobar la solució, ja que el tràmit d’enviament no ha de ser un problema.
NOVETAT: El dia del lliurament d’obsequis, abans d’iniciar l’ac de cloenda, l’alumnat finalista o
bé el corresponent docent responsable haurà d’entregar l’obra original a l’organització de
l’activitat.

Jurat
El grup de treball del Concurs de Dibuixos Matemàtics d’ABEAM.
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