Bases del concurs

1

Hi pot participar l'alumnat de segon
d'ESO dels centres de Sabadell que
hagin participat a la primera fase del concurs Fem Matemàtiques 2013 de l'ABEAM
(Associació de Barcelona per a l'estudi i
l'aprenentatge de les Matemàtiques).

2

Els centres, després de fer la inscripció
al Fem Matemàtiques, hauran de comunicar a la Fundació Bosch i Cardellach la
seva voluntat de participar en l'edició local
d'aquest concurs.

3

Cada centre seleccionarà per participar en el Fem Matemàtiques a Sabadell
els dos grups d'alumnes que hagin obtingut
els millors resultats en la primera fase del
concurs.

4

La Fundació Bosch i Cardellach organitzarà una jornada matemàtica, durant el
tercer trimestre del curs, on es convocaran
tots els participants seleccionats a resoldre
diferents reptes matemàtics en un espai
emblemàtic dela ciutat.

5

El jurat estarà format pel representant
de la Comissió de Coneixement de la
Fundació Bosch i Cardellach, per un representant de l'ABEAM i per professorat de
matemàtiques dels centres participants.

6

Entre els grups participants se seleccionarà el grup guanyador. Cada un
dels seus membres rebrà un premi i un certiﬁcat acreditatiu.

7
8

Tot l'alumnat participant rebrà un
obsequi i un certiﬁcat de participació.

L'acte de lliurament de premis es realitzarà a la seu de la Fundació Bosch i
Cardellach.

La Fundació Bosch i Cardellach, amb la
voluntat de promoure el gust i l'interès
per les matemàtiques entre l'alumnat
de secundària, ha decidit convocar un
concurs adreçat als nois i noies de segon curs d'ensenyament secundari obligatori de Sabadell.
Amb l'objectiu que els alumnes s'adonin
que les matemàtiques estan presents a
tot arreu, en moltes de les activitats humanes, s'organitza una jornada matemàtica en un espai emblemàtic de la
ciutat. D'aquesta manera es vol oferir a
l'alumnat participant una oportunitat
per gaudir fent matemàtiques junts i
alhora contribuir que coneguin una mica
més la ciutat i la seva història.

