4 d'octubre 2014 – 11ª Jornada conjunta – IEC
Bon dia a tothom! Als companys que aquest any segueixen la jornada des de Ciutat de
Mallorca. Bon dia Ciutat! A les persones que ens escolten des de les altres sales de la seu
de l'IEC a Barcelona i a tots els companys que s'han quedat a casa i ens segueixen per
estreaming, bon dia i benvinguts!
Quan dijous vam creuar llistes, entre les inscripcions del Departament i les de l'IEC, vam
tenir un gran ensurt. Érem 363. Hem volgut acollir a tothom, i això ens comporta certs
inconvenients. Per això us demanem a tots la vostra col·laboració i bona voluntat. Per
exemple, quan sortim al pati no deixem res a les cadires i tinguem paciència si es formen
cues.
Dono les gràcies per tot el seu suport logístic a l'IEC, que ens permet gaudir d'aquest
marc incomparable per celebrar la jornada.
També vull agrair a en Josep Rey, del MMACA, la creació del cartell. Hi veieu una
fotografia que va fer ell mateix el març de 1981 a l’Emma Castelnuovo, quan va venir a
impartir una conferència a l’escola de mestres de Sant Cugat. Una de les poques vegades
que sabem que va venir a Catalunya.
En Josep, ja el coneixeu, és un gran defensor de l’ús de materials a l’aula. L’any 1982 va
assistir a les segones JAEM, a Sevilla. I ens deia que va estar molt content, perquè va
veure tants materials, tantes experiències de qualitat... que va pensar que definitivament
l’ensenyament de la matemàtica faria un tomb. L’any passat, quan es jubilava, es
lamentava que, malgrat tot, en tants anys... els materials no havien acabat arrelant a les
classes.
Però vet aquí que la història no s’ha acabat d’escriure. Es proposa una jornada sobre l’ús
de materials i la inscripció, tan aquí, com a la seu de Palma de Mallorca, supera totes les
expectatives. I heu vingut més de 300 mestres i professors de tots els nivells educatius
per escoltar, debatre, compartir...
Per això ara el que he d’agrair és la vostra assistència. La de tots, però especialment la
dels mestres, professors i alumnes que muntaran les taules al pati. Ens semblava una
idea arriscada (penseu que no els paguem res per venir) i us puc dir que vam fer una llista
de gent, els vam trucar... i tots ens van dir que sí a la primera. I no són més perquè no
teníem més espai.
Nosaltres, els d’aquest costat de la taula, que durant un temps som al davant de les
associacions i les entitats organitzant jornades com aquesta, esperem estar a l’altura del
professorat del nostre país, que vol fer les coses bé, que vol seguir aprenent cada dia...
Esperem que al final del dia marxeu amb les butxaques plenes de bones idees i amb
l'entusiasme renovat per poder encomanar als nostres alumnes el goig d'aprendre.
I ara comencem la jornada! Passo la paraula a en David Obrador que us presenta a la
Nicoletta.

