CONCURS DE DIBUIXOS MATEMÀTICS
PARTICIPACIÓ 5a EDICIÓ
El Grup de Treball del Concurs de Dibuixos Matemàtics d’ABEAM vol agrair enormement als
centres participants, docents responsables i a tots els mestres implicats en l’activitat, la seva
implicació i dedicació en aquesta 5a edició del Concurs Dibuixos Matemàtics d’ABEAM. Des
de l’organització de l’activitat sabem quanta feina hi ha en els centres i, conseqüentment,
com és de complicat portar a terme noves activitats a les que ja s’han de fer diàriament. Per
això mateix, MOLTES GRÀCIES als centres i a tots els docents implicats per fer que aquesta
iniciativa segueixi tenint tan bona acollida, i així puguem continuar treballant per portar-la
endavant.
Aquesta 5a edició del concurs ha comptat amb la participació de 47 centres d’arreu de
Catalunya (Aiguafreda, Amposta, Badalona, Barcelona, Begues, Berga, Bonavista, Caldes de
Montbui, Cardedeu, Cornellà, Cubelles, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, El
Perelló, Granollers, Igualada, L'Hospitalet de l'Infant, La Garriga, Lloret de Mar, Martorell,
Mataró, Montcada i Reixac, Sallent, Solsona, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Joan Despí, Sant
Vicenç dels Horts, Sant Quirze de Besora, Vacarisses, Viladecans, Vilafranca del Penedès,
Vilassar de Dalt) dels quals s’han rebut:




168 obres per a la categoria A
347 obres per a la categoria B
240 obres per a la categoria C

El que suposa un total de 754 obres rebudes. Tot un repte si tenim en compte que això és
només una petita representació de tots els i les alumnes que han pogut treballar les
matemàtiques a través d’un dibuix. Realment ens alegra molt pensar que l’activitat esdevé
un bon recurs educatiu per a la tasca docent en l’educació matemàtica i més si tant alumnes
com docents en gaudeixen d’ell!
Finalment, i molt especialment, cal també donar la gran enhorabona a tots els alumnes
participants per la interessant i fantàstica tasca realitzada.

Barcelona, 1 de maig de 2017
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