Resum de la 2a fase del FEM MATEMÀTIQUES DEL 6
d’abril de 2019 a l’institut Pere Fontdevila (Gironella)
Abans de les 9.00 del matí gairebé tothom havia arribat a l’institut Pere
Fontdevila on els professors, alumnes i personal organitzadors ens
esperaven.
Després d’una breu benvinguda per part del director de l’institut Salvador
Cardona, els nois i noies van anar cap a les aules on es realitzaria la prova
individual. Alhora els mestres voluntaris es reunien per preparar la
correcció de la prova individual i de la prova de grups.
Cap a les 11.00 vam gaudir d’un gran esmorzar on no hi va faltar de res: pa
de pessic, entrepans, fruita, sucs i cafè, mentre a les mateixes aules on
s’havia portat a terme la primera prova es preparava la prova de grups
que com el curs passat, va consistir en unes proves sobre 10 jocs de taula
preparades per l’equip de SET de jocs.
Cap a les 13.15 i mentre un grup de mestres acabava de corregir, tot
l’alumnat es feia una foto de record al pont de Gironella
A les 13.45 va començar l’acte de cloenda i de lliurament de premis a
l’espai el Blat que va ser conduit per dos alumnes de batxillerat de l’escola.
Tant el president d’ABEAM Manel Martínez, com el director de l’institut
Salvador Cardona, com el director general d’ESO i Secundària Aleix
Gabarró ens van dirigir unes paraules i van col·laborar en el lliurament de
premis.
L’acte va acabar a les 14.30 amb unes paraules del l’alcalde de Gironella
David Font que va felicitar a totes i a tots els participants d’aquesta fase,
als classificats i a les classificades per a la fase final i als mestres i
professors que havien fet tot això possible.
Tots els i les alumnes i tots els professors i les mestres van rebre una bossa
amb obsequis oferts per diferents editorials, empreses i diaris.

