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Premi Maria Antònia Canals

La Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT), la Societat
Balear de Matemàtiques SBM-XEIX i la Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana
Al-Kwh rizmā ī són entitats que aglutinen professors de matemàtiques de tots els nivells educatius al
territori de l’àmbit lingüístic català.

Totes tres són membres de la Federació Espanyola de Professors de Matemàtiques (FESPM) i hi parti-
cipen activament assumint diferents responsabilitats, com ara la secretaria d’alumnat, la direcció de
la revista Suma o l’organització d’unes Jornades per a l’Aprenentatge i l’Ensenyament de les Matemà-
tiques (JAEM) amb ressò a tot l’Estat.

Arran de la confluència d’interessos i l’existència de lligams culturals, la Societat Balear va convocar
una primera reunió el gener del 2010 a Mallorca com a I Trobada de Societats de Matemàtiques de
Parla Catalana, que va tenir continuïtat el març del 2011 a Benicàssim.

A aquestes trobades es comparteixen experiències i se’n planifiquen de noves. En aquest context
es planteja donar un nou impuls al Premi Maria Antònia Canals, per a projectes pràctics d’innovació
educativa dirigits a l’ensenyament de lamatemàtica, adreçats als següents nivells educatius: educació
infantil (0-6), educació primària (6-12), educació secundària (12-18) i universitària.

El Premi Maria Antònia Canals, de caràcter biennal, va ser instaurat l’any 2000 per la FEEMCAT i pre-
sentat públicament en el marc de la celebració del CEM 2000 a la ciutat de Mataró. Erenmoments de
creixement de l’associacionisme entorn de l’educaciómatemàtica i de refermament en l’ús de la llen-
gua catalana, dos pilars que la Maria Antònia no s’ha cansat mai de defensar. A més, era el moment
oportú per mirar d’engrescar els professionals de l’educació de tots els nivells educatius a posar-se
en contacte, comunicar-se i posar en comú tot allò que treballaven i aprenien amb la seva feina a les
aules. És en aquest marc que el premi pretén ser un impuls per a l’educació matemàtica. Més de deu
anys després, les tres associacions en llengua catalana volen continuar homenatjant a qui, com va dir
el llavors president de FEEMCAT Xavier Vilella, continua sent «Maria Antònia, mestra de mestres, una
persona de profundes conviccions que té fe en els seus alumnes [...]. Ho espera tot de tots i totes,
de cadascú sobre qui ha tingut l’oportunitat d’influir. I nosaltres li agraïm que ens trameti aquestes
actituds, que sigui un model a seguir».

El jurat estarà integrat per un membre de cadascuna de les societats que convoquen el premi, un
membre de la redacció de la revista Nou Biaix, un especialista en didàctica de les matemàtiques i el
secretari general d’una de les societats convocants.

S’atorgarà un sol premi per nivell, que el jurat podrà declarar desert.

Els treballs premiats podran ser difosos per les entitats convocants per qualsevol mitjà i si escau a la
revista Nou Biaix.

Esperem que aquesta revisió del premi hi doni un nou impuls, i engresqui a compartir experiències i
a difondre les bones idees en educació matemàtica.




