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Durant el curs 2012-2013, la FEEMCAT va organitzar la divuitena edició del FEMMatemàtiques. Aques-
ta vegada, va correspondre a ABEAM ser-ne l’associació organitzadora. L’activitat del FEM Matemà-
tiques està dirigida a l’alumnat de sisè de primària i primer i segon d’ESO. En la primera fase, més
de vuit mil alumnes, en grups de tres o quatre, van haver d’elaborar un informe dels tres problemes
proposats. Aquests problemes, així com bona part de la informació de l’activitat, els podeu trobar als
moodles del FEM Matemàtiques1 i d’ABEAM.2

A partir de les seleccions de cada una de les quatre associacions es van celebrar les segones fases
respectives a Reus (APMCM), Palafrugell (ADEMGI), Rubí (APaMMs) i Barcelona (ABEAM). En aquestes
segones fases, l’alumnat gaudeix d’una jornada matemàtica com a premi a la seva classificació i, a
més, l’esdeveniment ens permet seleccionar els seixanta nois i noies de tot Catalunya que aniran a la
fase final de l’activitat.

La fase final del FEM Matemàtiques 2013 es va celebrar dissabte 11 de maig a Manresa. La jornada
va començar amb els alumnes esmorzant i jugant a diversos jocs d’estratègia a l’EPSEM (Escola Poli-
tècnica Superior d’Enginyeria de Manresa) de la UPC. Tot seguit van fer la prova individual també a la
universitat.

Després van dur a terme la primera de les proves de grups «Alt, més alt, el més alt»per a homenatjar el
2013, Any Internacional de l’Estadística. En acabar, ens vam dirigir cap a l’Escola Bages, on vam dinar
i descansar una mica.

La segona prova de grups va ser una competició que vam anomenar «Copa Fem Problemes» i que
està inspirada en la «Copa Canguro», una competició italiana.

1. Prova de grups del matí. 2. Guanyadors de la prova individual de segon d’ESO

representants a l’Olimpíada Espanyola 2013.

1. http://phobos.xtec.cat/edumatcat/fem_mates/moodle [revisat 12/05/2013].
2. http://abeam.feemcat.org/course/view.php?id=5 [revisat 12/05/2013].
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La jornada es va acabar al Teatre Conservatori de Manresa, primer amb l’espectacle del grup Set de
Màgia i tot seguit amb l’acte de lliurament de premis, que va comptar amb la presència de Iolanda
Guevara (presidenta de FEEMCAT), Joan Mateo (secretari de Polítiques Educatives del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat) i Antoni Llobet (regidor d’Educació de l’Ajuntament de Manresa).

Des del grup de treball del FEM Matemàtiques d’ABEAM volem agrair al professorat de Manresa i en
especial al professor Albert Armenteres l’organització de la fase final. També volem felicitar els més
de vuit mil alumnes d’arreu de Catalunya que van participar en la primera fase del FEMMatemàtiques
2013 i esperem trobar-vos de nou al FEMMatemàtiques 2014, que serà molt especial per a FEEMCAT,
ja que assumim el repte d’organitzar l’Olimpíada Espanyola.




