
 
 
 

Comissió d’impuls de les  
conclusions del C2EM 

http://c2em.feemcat.org 

Repercussions de les conclusions del C2EM 
Recull de les referències que s’han fet de les conclusions del C2EM entre juliol de 2016 i 
setembre de 2017. 

Revistes 

- Revista SUMA. Número 83. Noviembre 2016 
pp 127 - 130: "Conclusiones del Congrés Català d'Educació Matemàtica". FEEMCAT. 
Conclusions completes traduïdes al castellà i una breu ressenya del congrés. 
http://revistasuma.es/IMG/pdf/s83-conclusiones_congre_s_catala_.pdf 

- Revista noubiaix. Número39. Desembre 2016 
pp 32 - 34: "Conclusions del Congrés Català d'Educació Matemàtica (C2EM)" 
Breu ressenya del congrés i les conclusions completes. 

- Revista "SCM Notícies", 40. Desembre 2016 
pp 29 -32 : "Congrés Català d'Educació Matemàtica" 
Autors: Sergi Muria, Anton Aubanell i Lluís Mora 
Breu notícia del congrés i les conclusions completes. 
http://blogs.iec.cat/scm/wp-content/uploads/sites/20/2011/02/N40.pdf  

Jornades 

CURS 16-17 

- ADEMGI  
22/10/16: Durant la jornada anual d’aquesta associació en va proposar un taller de 90 
minuts sobre las conclusions del C2EM 
http://ademgi.feemcat.org/jornada-22-doctubre-2016/  

- ABEAM  
5/11/16: Durant la jornada anual d’aquesta associació en va fer una xerrada de 30 minuts 
sobre las conclusions del C2EM http://abeam.feemcat.org/course/view.php?id=33  

- APaMMs  
Aquesta associació va organitzar xerrades i una jornada amb títol “VOLS PARLAR DE 
MATES? ENS C2EM A L’AULA”  http://feemcat.org/?p=2976 En la jornada del dia 11 de 
març de 2017 es va fer la xerrada que s’havia fet en les altres associacions.  
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- LleiMat  
21/1/17: Durant la jornada anual d’aquesta associació en va proposar un taller de sobre las 
conclusions del C2EM 
http://associaciolleimat.blogspot.com.es/2017/01/xiv-jornada-lleimat.html  

- APMCM  
25/3/17: Durant la jornada anual d’aquesta associació en va proposar un taller de sobre las 
conclusions del C2EM http://apmcm.feemcat.org/jornada-deducacio-matematica/ 

Pàgines 
Les conclusions apareixen publicades  

● a la pàgina del C2EM   http://c2em.feemcat.org/les-conclusions-del-c2em/  
● a la pàgina de la SCM 

http://blogs.iec.cat/scm/2016/07/18/conclusions-del-congres-catala-deducacio-matem
atiques-c2em/   

● a la pàgina del CREAMAT 
http://srvcnpbs.xtec.cat/creamat/joomla/index.php/noticies-/jornades/1548-conclusion
s-del-c2em  

● a la pàgina de notícies de la UB 
http://www.ub.edu/noticies/cgi/event.pl?id=87909&noticiaub=MATEMAT  

● a la publicació digital de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport 
de Blanquerna: Tribuna d'educació 
http://www.tribunaeducacio.cat/congres-catala-deducacio-matematica-c%C2%B2em/  

● en el número de juliol de 2016 de “ABEAM News” 
https://groups.google.com/forum/#!topic/abeamnews/uI6JBLPEtAY  

 
● en diferents pàgina personals 

○ Joseángel Murcia TOCAMATES (aquí apareixen traduïdes al castellà) 
http://www.tocamates.com/c2em-conclusiones/  

○ Albert Dasí (director de l’escola Gavina de València) 
http://blocs.mesvilaweb.cat/adasi/?p=2703 que també esmenta lateralment 
les conclusions a un article de Vilaweb 
http://www.vilaweb.cat/noticies/nomes-la-matematica-es-perdurable/  

○ Joan Pifarré i Vidal en el seu blog “Eduquem caminant” 
http://eduquemcaminant.blogspot.com/2016/07/conclusions-del-congres-catal
a.html  

Altres 

- Inspecció educativa 
Des de l’àrea de matemàtiques de la inspecció educativa es va fer una divulgació a totes les 
inspeccions territorials de les conclusions del congrés. 
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