Apunts de la reunió de la
II Trobada de Societats de parla catalana de Benicàssim de 12 i 13 de març de 2011
1. La FEEMCAT va convidar la SEMCV al-Kwarizmi i l'SBM-XEIX a participar i extendre la
convocatòria del premi Maria Antònia Canals a tot l'àmbit de parla catalana. Es va decidir crear una
comissió amb una persona per Societat o Federació per tal de consensuar les bases i el premis. S’ha
de proposar una persona abans del 14 d’abril.
2. També es va convidar la SEMCV al-Kwarizmi a participar en les Jornades de Formació del
Professorat que cada any convoquen SCM, FEEMCAT i SBM-XEIX a l'Institut d'Estudis Catalans.
Aquesta trobada que abans era bianual i que d'ençà de'n fa tres és anual, tindrà lloc en la propera
edició a finals de setembre o principis d'octubre. El tema que es va decidir fou el de l'avaluació. Tal
vegada la taula rodona del matí es podria dedicar a les proves de diagnòstic.
3. Na Victòria ens parla del portal Alexandria (http://alexandria.xtec.cat/), una base de recursos
digitals per a l'aula de la Generalitat de Catalunya que contempla un apartat de matemàtiques prou
important. Alhora, es parla també de l'ARC (Aplicatiu de recobriment curricular, http://arceducacio.cat/) que té un àmbit superior de qualsevol tipus de recurs didàctic. Es convida tothom a
participar-hi i fer-hi aportacions. Na Victòria presentarà una comunicación a les JAEM on xerrarà
d’objectes (elaborats durant una llicència d’estudis) d’aprenentatge-peces de moodle- i itineraris-a
l’ARC- http://prezi.com/31xihh037dtf/itineraris-de-larc/
4. La Societat Valenciana ens comunica que estan en procés avançat de crear la Societat Valenciana
de GeoGebra.
5. Es comenta i s'informa del programa del MEC del venx+ del qual s'estan fent gestions perquè es
pugui disposar de tots els materials en català. Aquest programa forma part de les iniciatives en
programes d'excel·lència que el Ministeri comparteix amb les diverses comunitats autònomes. Per a
aquest curs, sembla que només hi participarà Catalunya dins l'àmbit de parla catalana. A dia d'avui
(22.3.2011) ja estan en marxa les traduccions.
6. Marató de problemes 3r i 4t d'ESO a la pàgina Cangur, és a part de l’esprint, els alumnes tenen 15
dies per fer els problemes i quan s’introdueix la solució et diu si és bona.
http://www.cangur.org/marato/marato2011/
7. En la mesura de les possibilitats de cada societat, estaria bé poder extendre la festa de les
Matemàtiques (o olimpíada d'ESO) al darrer curs, és a dir al 4t, dins l'àmbit del territori de parla
catalana. Ja hi ha algunes societats que ho estan fent. La idea seria fer una final que rotaria entre els
tres territoris. Des de les Illes, s'hauria d'esperar en tot cas a haver passat les JAEM 2013 que ens
toca organitzar.

