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Nota de  premsa 

 

Des del proper 22 de novembre, i fins dia 21 de desembre, restarà  a Menorca 
l’exposició  
 

Experiències Matemàtiques a Menorca 
 
del Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA), en la qual l'experimentació 
matemàtica i el prohibit NO tocar en seran el seu eix principal. 
 
L’exposició està organitzada pel Centre de Professors de Menorca. Hi col·laboren 
els ajuntaments des Mercadal, Maó i Ciutadella. Actua com a comissària de  
l’exposició la professora Joana  Villalonga Pons.  
 

L’exposició estarà temporalment repartida entre Ciutadella (del 22 de novembre al 
3 de desembre) i Maó (del 9 al 20 de desembre) i estarà oberta al públic, en 
general, i a grups d’estudiants (Educació secundària, Batxillerat i tercer cicle 
d’Educació Primària). A dia d’avui, a tres dies de la seva inauguració,  hi ha 
inscrits més de 40 grups classe d’alumnes, la qual cosa representa un 
considerable volum d’alumnat, procedents de gairebé totes les poblacions de l’illa. 
  

Us informem tot seguit dels actes que conformen l’exposició: 
  

Dimecres, 20 de novembre de 2013: 
    12.00h. a la Sala de Convencions d’Es Mercadal: roda de premsa de 
presentació de l’exposició. 
    18.00h. al Museu Municipal de Ciutadella: visita guiada pel 
professorat interessat. 
    19.30h. al Museu Municipal de Ciutadella: Inauguració de l’Exposició 

 
Dijous, 21 de novembre de 2013: 
    18.00h. a la Sala Multifuncional d’Es Mercadal: conferència inaugural 
Sortint de l’exposició: la visita no s’acaba  a càrrec dels membres fundadors 
del MMACA, Guido Ramellini i Manel Udina. 
 
A partir del divendres 22 de novembre i fins al dia 3 de desembre, 
l’exposició queda oficialment oberta al públic en general. 
 
Dilluns 9 de desembre.  
   18.00h. A la sala d’exposicions del Claustre del Carme de Maó: visita 
guiada pel professorat interessat 
   19.30h. A la sala d’exposicions del Claustre del Carme de Maó: 
Inauguració de l’exposició a Maó. 
 
A partir del dimarts 10 de desembre i fins al dia 20 de desembre, 
l’exposició queda oficialment oberta al públic en general. 
 

http://mmaca.cat/
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Tota la informació relativa a l’exposició (calendari, horaris, reserva de visites per a 
grups… ) es troba a l’espai web https://sites.google.com/site/matesamenorca/ . 
 

 

Per a qualsevol dubte, podeu contactar directament amb Joana Villalonga Pons 
(joeneta@gmail.com) o Josep Domínguez (jdominguez@cepdemenorca.cat). 
 
 
 
Ciutadella, 17 de novembre de 2013 
 

 

Ben cordialment,  

          Josep Domínguez Vallès                                   Joana Villalonga Pons 

           Assessor de secundària.                                 Comissària de l’exposició 
  Centre de Professorat de Menorca           
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