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Entre els dies 25 i 29 de juny de 2014 celebrarem aCatalunya la XXVOlimpíadaMatemàtica Espanyola,
adreçada a alumnes de 2n d’ESO de tot l’Estat. Comptem amb una participació de 62 alumnes i 21
professors acompanyants. Hi seran representades totes les comunitats autònomes espanyoles i la
ciutat de Melilla i hi haurà convidats del Principat d’Andorra i dels centres espanyols al Marroc.

L’Olimpíada és la culminació d’un procés que comença ambolimpíades locals i provincials a tot l’Estat
i que continua amb olimpíades autonòmiques, que seleccionen els millors alumnes per a represen-
tar la seva comunitat. Aquestes fases prèvies tenen com a objectiu involucrar els alumnes en una
activitat de resolució de problemes, tot insistint en la cooperació, en els aspectes comunicatius i en
el treball de les competències bàsiques. Pretén, a més, posar en contacte alumnes preocupats per
l’excel·lència amb d’altres amb interessos similars. Volen ser, finalment, activitats orientades a la for-
mació del professorat, tot oferint-li un banc d’activitats interessants i mostrant-li les seves possibilitats
didàctiques.

La concreció de l’Olimpíada a Catalunya és el concurs Fem Matemàtiques, dirigit a alumnes de l’úl-
tim curs de primària i dels dos primers cursos de secundària, en les darreres edicions del qual han
participat més de deu mil alumnes.

L’Olimpíada, convocada anualment per la Federación de Sociedades de Profesores de Matemáticas
(FESPM), és organitzada cada any per una comunitat autònoma diferent. La FEEMCAT s’ha compro-
mès a organitzar l’edició del 2014.
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Catalunya, que participa en l’Olimpíada Matemàtica Espanyola pràcticament des del començament,
va acollir-ne la desena edició, i ara, quinze anys més tard, ens ha semblat un bon moment perquè
FEEMCAT organitzi les noces d’argent. Volem mostrar així el nostre compromís amb una activitat en
la qual creiem i en què volem participar.

El programa està dissenyat de forma que combina:

• les activitats i els concursos matemàtics, centrats en la resolució de problemes tant indivi-
dualment com en grup;

• activitats i visites turístiques i culturalsquemostrin la nostra cultura i alguns trets emblemàtics
del nostre país, i

• moments d’esport i d’esbarjo, que possibilitin que els alumnes comparteixin experiències.




