
CARTA ALS ALUMNES EN LA JORNADA ESCOLAR DE LES MATEMÀTIQUES 

Avui és un gran dia!...veure aquesta sala plena de “talent i entusiasme “ per les mates ens fa
sentir  especialment  a  tots  nosaltres  molt  satisfets  per  haver  aconseguit  una  altra  mirada
d’aquesta matèria.

Enguany hem participat al  llarg d’aquest 2016-17 ,que és a punt d’acabar,  en un munt de
premis,  concursos,  projectes,  tallers,  activitats  i  propostes  vinculats  a  la  instrumental  que
genera sovint més antipatia. Vosaltres, avui, aquí i sempre sou el clar exemple que alguna cosa
està canviant, no només pels resultats obtinguts sinó també per com anem escampant per
l’Institut i fóra d’ell una manera de fer i entendre les matemàtiques que ens encoratja a seguir
gaudint i ensenyant, i alhora aprenenent amb i per vosaltres.

Proves cangur, concurs de fotografía matemática, anemxmés mates, videomat, proves pangea,
pi-day, anamorfismes…esdevenen familiars i demostren que amb elles les mates també poden
ser divertides!

Tot seguit farem entrega de premis als guanyadors i millors classificats, així com de diplomes
per a tots els participants.

Aprofitem aquest acte per donar entrada al concurs de fotografía filosófica, i és que  Mates i
Filosofia han estat estretament lligades des de temps antics amb homes i dones com Descartes
i Hipàtia sense anar més lluny…i aquí van dues cites d’ells:

-“Vivir  sin  filosofar  es,  propiamente,  tener  los  ojos  cerrados,  sin  tratar  de  abrirlos  jamás.”
Descartes

-“Defiende tu derecho a pensar, porqué incluso pensar de manera errónea es mejor
que no pensar.” Hipàtia de Alejandria

No ens oblidem pas de tots aquells alumnes de 2n de batxillerat avui aquí presents amb la seva
darrera participació en aquesta jornada, ja que marxen  de l’Insti cap a la Universitat el proper
curs. Molta sort, sou el model a seguir de com mantenir-se tot i el pas del temps amb un amor
infinit per les Mates. Esperem que les noves generacions llueixin tan com vosaltres, i ens facin
sentir vius i enamorats per les Matemàtiques.

Per  cert…us volem recordar  que en  acabar  l’acte  i  en el  moment  de fer  el  lliurament  de
diplomes CANGUR tindrem una especial corona circular ben dolça per a cadascún de vosaltres.

Ah! I els premiats poden passar per l’aula del costat on tenim el muntatge d’un podi, molt xulo,
fent  ús  dels  Anamorfismes  que  alumnes  de  4rt  amb el  professor  Arnau  han  realitzat  per
vosaltres i que naturalment volem compartir amb una foto del dia!

Moltes gràcies!


