Projecte organitzat per

Benvolguts/Benvolgudes
amb aquest escrit els volem donar formalment la benvinguda al projecte ESTALMAT-Catalunya,
promoció 2020-2022, convidar-los a l’acte inaugural i informar-los de les activitats que farem al llarg
del curs 2020-2021.
Acte inaugural
El dissabte 28 de novembre a les 16.30 h es farà l’acte d’inauguració del curs en format on-line, al
qual els convidem ben cordialment. L’acte serà breu donat que la conferència inaugural es va fer el
passat mes d’octubre i per aquells que no vau poder assistir us recordem que la podeu veure a través
de l’enllaç: https://youtu.be/M3M3-SwOi-s
Oportunament es donarà l’enllaç per la connexió a l’esmentat acte d’inauguració
Després dels parlaments de les autoritats, es donarà pas a un Scape Room per a la nova promoció.
Scape Room
En acabar l’acte inaugural l’alumnat de la promoció 20-22 participarà en un Scape Room Virtual que
durarà una hora aproximadament. L’activitat estarà dinamitzada per en Marc Guinjoan professor del
programa ESTALMAT i s’hi accedirà per un enllaç del qual ja rebran informació.
Classes setmanals
Al llarg del curs, el format concret de les sessions es decidirà segons la situació sanitari que hi hagien
cada moment. La nostra intenció és realitzar les sessions en el format presencial més proper al fixat
en el programa (sessions de treball amb dos professors a l’aula a la Facultat de Matemàtiques i
Estadística, FME de la UPC de 10 h a 13 h), però es faran les adaptacions (presencials o telemàtiques)
que les autoritats sanitàries requereixin i sempre tenint com a referent l’objectiu d’estimular el talent
del grup seleccionat. Totes les classes que es faran al llarg dels dos anys, consisteixen en una sessió
de treball de tres hores, sempre amb dos professors a l’aula. Al mig de la sessió hi ha una pausa.
En concret i donades les circumstàncies sanitàries actuals, el proper dissabte 21 de novembre, a les
10 del matí, tindrà lloc la primera sessió de classes en format on-line. Aquesta primera sessió titulada
“Paradoxes” serà impartida pels professors Jordi Deulofeu i Abraham de la Fuente.
Mentre el format sigui online, cada setmana us farem arribar la informació i l’enllaç corresponent a
cada sessió, començant per la primera, de seguida que estigui establert.
Pàgina web
Al llarg del curs trobareu tota la informació del projecte al web www.estalmat.org, on d’entre altres
ja hi teniu el calendari del curs 2020-2021.

Associació Catalana de Familiars i Amics d'Estalmat i Ciències (ACFAEC)
Des del passat curs, s’ha format l’Associació Catalana de Familiars i Amics d’Estalmat i ciències
(ACFAEC - web) que esperem que ens ajudi, encara més, en poder impulsar i acompanyar el talent
dels alumnes del projecte.

Contacte
Podran contactar amb els membres de l’equip de professorat a través de l’adreça del projecte
estalmat.cat@gmail.com.
En nom de tot l’equip els transmeto el nostre desig que l’activitat de la divuitena promoció del
projecte ESTALMAT-Catalunya, que es desenvoluparà durant els cursos 2020-2021 i 2021-2022, sigui
profitosa al màxim.
Els saludo cordialment.

Mireia López
Coordinadora d’ESTALMAT a Catalunya
Barcelona, 19 de novembre de 2020
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