
Es resoldran tres problemes en equips: grups de tres o quatre alumnes. Els 
centres seleccionaran un  treball per  curs que es lliurarà al Seminari de 
Matemàtiques en els terminis pertinents. Se suggereix que cada centre 
organitzi pel seu compte una fase selectiva dels treballs, premiant 
internament els tres millors, i el millor d’ells que sigui el que s’ha de lliurar a 
l’organització.  
A continuació, un jurat s’encarregarà d’avaluar i fer una nova selecció dels 
treballs que passaran a la fase final. 
La fase final de la Festa de les Matemàtiques, se celebrarà els dies 4 i  5 
de maig de 2007, hi participaran els equips d’alumnes dels treballs 
seleccionats, on es té previst que realitzin tota una sèrie d’activitats 
culturals i matemàtiques. A més, aquesta diada coincidirà amb les 
Jornades de resolució de problemes que van adreçades al professorat 
de Matemàtiques i que van acompanyades d’una sèrie d’actes, 
conferències i ponències a càrrec de persones expertes que tractaran 
aspectes rellevants sobre l’educació matemàtica i el paper de les 
matemàtiques en la societat actual. 
També, s’elegirà el grup d’alumnes que ha de representar  a les Illes 
Balears a l’Olimpíada estatal que se celebrarà a Navarra a finals de juny de 
2007. 

 
 

Nota important: El professorat responsable de l’activitat, elegit pel centre, 
ha de disposar obligatòriament d’adreça de correu electrònic proporcionada 
per la Conselleria d’Educació i Cultura. Aquesta serà l’única amb la qual es 
gestionarà tota l’activitat. Per tant, cal sol·licitar-la el més aviat possible si 
no la teniu a http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/sol_email.htm) atès 
que es pot torbar en fer-se efectiva més d’un mes. Per a consultes, per a 
conèixer la dinàmica de la Festa o qualsevol suggeriment que ens vulgueu 
fer  adreçau-vos a festamat@educacio.caib.es 
 

 

 
 

 
Organitzen els Seminaris de “Matemàtiques i la seva 
didàctica”  (Menorca i Manacor) amb el suport de la 

Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX 
 
 
LA FESTA DE LES MATEMÀTIQUES 
 
 

 
Adreçada a l'alumnat del primer cicle de l'ESO de tots 
els centres de les Illes Balears 
 
 
Fer matemàtiques significa essencialment resoldre problemes. Una habilitat 
bàsica que el nostre alumnat ha d’adquirir al llarg dels seus estudis i que 
haurà d’utilitzar al llarg de la seva vida. La resolució de problemes és una 
activitat que contribueix a desenvolupar la competència matemàtica dels 
estudiants, afavoreix les seves actituds positives envers  les matemàtiques, 
millora la seva capacitat de comunicació i argumentació lògica, i els ajuda a 
l’adquisició de seguretat i confiança en les seves capacitats pròpies. 
La Festa de les Matemàtiques és un activitat oberta a tots els centres de 
les Illes, que se celebra per tercera vegada i que es fonamenta sobre la 
resolució de problemes. S’organitza en forma de concurs i es desenvolupa 
en diverses fases. En l’edició d’aquest curs 2006/07, la primera fase tindrà  
lloc al propi centre i va adreçada a l’alumnat de  primer cicle d’ESO. Per a 
poder participar s’hi ha d’implicar de forma voluntària el professorat del 
departament de matemàtiques corresponent. 



 
CALENDARI  DE LA PRIMERA FASE AL CENTRE 

 
Mes Termini Tasca 

Novembre 27 

 
Proposta de resolució de tres problemes 
El Seminari de Matemàtiques farà públics els tres 
problemes per a cadascun dels cursos del primer cicle 
d’ESO a la weib.caib.es 
 

Gener 
15 al 29 

(dues 
setmanes) 

 
Inscripció del responsable del centre 
Els centres interessats en participar  a la Festa de les 
Matemàtiques nomenaran un professor/a responsable 
que disposi d’adreça electrònica proporcionada per la 
Conselleria d’Educació i Cultura i s’inscriuran a través de 
la weib.caib.es 
 

Novembre 
Desembre 
Gener 
Febrer 

13/11/06 al 
23/02/07 
 

 
Resolució de problemes al centre 
L’alumnat treballarà en equip – grups de tres o quatre 
alumnes – els quals presentaran un informe ben detallat 
del procés seguit en la resolució dels problemes proposats, 
on s’han d’explicitar i justificar les decisions preses i les 
conclusions o resultats a què s’han arribat . 
Tots els treballs presentats al centre seran mereixedors 
d’un diploma de participació a l’activitat. Independentment 
del nombre de treballs presentats, cada centre 
seleccionarà un treball per curs per lliurar al Seminari de 
Matemàtiques.  
 

Febrer 23 

 
Data límit de lliurament (23/02/2007) 
Cada centre ha de lliurar els treballs seleccionats al 
Seminari de Matemàtiques (màxim un per curs) 
encapçalats amb una etiqueta on s’expressi: III Festa de 
les Matemàtiques, el nom del centre i dels participants, i el 
curs que realitzen. Tot el material adjunt ha d’estar 
identificat amb les dades anteriors. No s’acceptarà cap 
treball enviat fora de termini.  
 
Els treballs de Mallorca, Eivissa i Formentera es remetran a 
la següent adreça: 
CEP de Manacor, Camí de Bendrís s/n 07500 Manacor 
I els treballs de Menorca es remetran a: 
CEP de Menorca { Carrer Mallorca, 67  07760  Ciutadella} 
o {Avda. Josep Mª Quadrado, 33  07703  Maó}  
 

 
CALENDARI  DE LA PRIMERA FASE AL CENTRE 

 
Mes Termini Tasca 

Febrer 
Març 
 

23/02/07 al 
09/03/07 

(dues 
setmanes) 

 
Inscripció de l’alumnat que ha participat 
El professor/a responsable de l’activitat al centre farà la 
inscripció de l’alumnat que ha participat (hagin estats 
seleccionats o no seleccionats pel centre) a través de la  
weib.caib.es. Aquestes dades serviran per elaborar els 
diplomes de participació  a l’activitat.  
 

Març  

 
Elecció del jurat 
El Seminari de Matemàtiques elegirà un jurat que 
s’encarregarà d’avaluar els treballs lliurats pels diferents 
centres, i decidirà quins treballs per a cada curs passaran a 
la fase final de la Festa de les Matemàtiques. 
El nombre de treballs classificats per a la fase final dependrà 
dels recursos disponibles i de l’equip organitzador, així com 
de la qualitat dels treballs.  Aproximadament es triaran uns 
deu treballs per cadascun dels cursos. 
 

Abril 2 Publicació dels resultats 
Es faran públics els resultats del jurat al weib.caib.es. 

 
Els treballs de la primera fase al centre, entregats per a la selecció de la fase final, quedaran 
en propietat del seminari per a futures produccions de material didàctic que es puguin realitzar i 
per a la seva posterior difusió. 
 

 
FASE FINAL DE LA FESTA DE LES MATEMÀTIQUES 
Divendres i dissabte 4 i 5 de maig de 2007 a Maó 
Es desenvoluparan activitats culturals i matemàtiques per als equips 
d’alumnes seleccionats i per al professorat acompanyant. El programa es 
donarà a conèixer més endavant una vegada confirmades les conferències, 
ponències i col·laboracions. 
 
JORNADES DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (Divendres i dissabte 4 i 
5 de maig 2007) 
Adreçades al professorat de matemàtiques de secundària. 
INSCRIPCIÓ: Mitjançant full d’inscripció, que la podreu fer arribar al CEP de 
Menorca per FAX: 971 881052. Termini d’inscripció:  Del 2 d’abril al 30 d’abril. 
 
 


