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El dissabte 16 d’abril arranca la XXII Olimpíada
Matemàtica que organitza la Societat d’Educació
Matemàtica de la C. Valenciana Al-Khwarizmi

L’Olimpíada
Matemàtica
suma i segueix
Grup d’alumnes en la prova per equips en la final provincial de Gandia del curs passat.

CERTAMEN

Aula VALÈNCIA
«Matemàtiques per a la vida», o també, per
què no, «conèixer un poc més la vida de les
matemàtiques». Aquesta és la il·lusió que
mou l’Olimpíada Matemàtica, un certamen
educatiu estatal que a les nostres comarques
organitza la Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana (Semcv) AlKhwarizmi. L’Olimpíada, que enguany arriba a la seua vint-i-dosena edició, està dirigida a tots els alumnes entre els  i  anys que
estudien l’últim cicle de Primària o Educació Secundària Obligatòria (ESO). L’objectiu:
gaudir de les matemàtiques a partir d’altre tipus d’experiències fora de l’aula.
L’Olimpíada arrancarà el dissabte  d’abril amb la fase comarcal de les províncies de

València i Alacant. Els professors podran
formalitzar fins el  d’abril la inscripció dels
alumnes en la web de la Semcv. Les seus d’aquesta fase a Alacant son els Instituts d’Educació Secundària (IES) de l’Alfàs del Pi i L’Allusser de Mutxamel, així com el col·legi públic Reina Sofía de Petrer. Mentre que a València les proves es faran als IES Lluís Simarro de Xàtiva, Orriols de València i La Vereda de la Pobla de Vallbona, a mes del Col·legi
Madre Sacramento de Torrent.
D’aquesta primera etapa es seleccionaran
 participants de cadascun dels tres nivell —
r cicle de Primàira i r i n cicle d’ESO—, que
passaran a la fase provincial, on s’incorporen
directament els estudiants de Castelló. Les
proves provincials es celebraràn el dissabte
 de maig i es seleccionaran  finalistes per
nivell i província, que passaran a la final autonòmica. La fase provincial consistirà en una
Jornada festiva i matemàtica, amb una pro-

Un poeta a l’institut
IES LLOMBAI

LITERATURA

Bromera publica un poemari
d’un alumne de l’IES Llombai
de Borriana en una selecció de
treballs de jóvens valencians

Una jove promesa
Ivan Parra i Fernández va nàixer a Borriana el , per tant enguany compleix els
 anys. Va estudiar l’ensenyament Primari al Col·legi públic d’Educació Infantil
i Primària (CEIP) Josep Iturbi d’aquest
municipi de la Plana Baixa i ara cursa segon de Batxillerat a l’IES Llombai. Va iniciar-se en el món de la literatura de ben

Estimem els números
 Un dels principals objectius de l’Olimpíada Matemàtica és convertir-se en una ferramenta dinamitzadora i divulgativa de les matemàtiques a través de la resolució de problemes per afavorir actituds positives cap a les matemàtiques. Per aixó es
vol potenciar el gust per la resolució de problemes
a través d’una activitat formativa, lúdica i creativa;
fomentar la convivència, l’intercanvi d’idees i
amistat entre estudiants i professorat; desenvolupant les capacitats d’intuïció, raonament, imaginació i deducció. El fet de que els participants han
de formar part d’un equip per a una de les proves,
amb altres estudiants que no coneixen, posa a prova la seua maduresa personal i habilitats socials.

va individual i altres dues per equips. Xixona serà la seu en Alacant, mentre que l’IES
Llombai de Borriana acollirà la de Castelló i,
en València, ho farà l’IES Lluís Simarro.
València acollirà la final autonòmica
D’aquestes tres proves eixiran els  participants de la final autonòmica, que participaran en una convivència matemàtica de cap
de setmana els dies  i  de juny a la ciutat
de València mentre resolen una nova prova
matemàtica. I a la fí, els tres finalistes de primer cicle d’ESO millor classificats en la fase
autonòmica participaran en la Olimpíada
Matemàtica estatal, convocada per la Federació Espanyola de Societats de Professors
de Matemàtiques, que se celebrarà a Vigo del
 al  de juny.
http://www.semcv.org/

ESPORT ESCOLAR
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Bétera li pega
al raspall
Al voltant de mil alumnes de Primària i
ESO del les escoles de de Bétera — el col·legi
parroquial Marqués de Dos Aguas, els centres públics Lloma del Mas i Camp de Túria,
a més del concertat Nuestra Señora del Carmen—, amb l’ajuda de monitors alumnes
de Batxillerat de l’IES Les Alfàbegues d’aquest municipi, jugaren al raspall en les instal·lacions del Poliesportiu Municipal la primera setmana d’aquest mes. Les jornades
foren organitzades pel director esportiu del
Poliesportiu i el professorat d’Educació Física dels diferents centres escolars participants.
A més de la pràctica esportiva i prèvia a
ella, els i les alumnes del col·legi parroquial
Marqués de Dos Aguas feren d’amfitrions en

Aula VALÈNCIA
Edicions Bromera acaba de publicar el
llibre «Inspiració», un recull de relats i poemes de jóvens valencians. Entre els autors de l’obra hi ha el borrianenc Ivan Parra, alumne de segon de Batxillerat de
l’Institut públic d’Educació Secundària
(IES) Llombai de Borriana, que hi ha contribuït amb el poemari «Quatre dosis d’amor i un any d’estima».
Amb «Quatre dosis d’amor i un any
d’estima» Parra va obtindre el primer premi de poesia en l’edició dels Premis Literaris Ciutat de Carcaixent que es convocaren l’any passat. Els motius que inspiren
els versos són l’amor fugisser, les estacions
de l’any i la natura.

Per a saber més…

Original guant de raspall fet per un alumne.

l’acollida i la posterior visita a l’exposició, cedida per l’Institut Confuci, sobre les Olimpíades de Pequín i amb la col·laboració de
la Universitat i l’Ajuntament de Bétera.
Aquesta trobada esportiva s’ha fet amb la
col·laboració dels tècnics d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de Bétera.
LEVANTE-EMV

Ivan Parra amb el llibre «Inspiració».

jove, ja que sempre ha tingut afició a la lectura. A més del guardó poètic del Ciutat de
Carcaixent, ha guanyat diversos premis en
la modalitat de narrativa.
També ha quedat finalista en la tercera
edició de les Olimpíades de Filosofia celebrades a la Facultat de Filosofia de la Universitat de València el passat  de febrer.
Amb «Quatre dosis d’amor i un any d’estima» Ivan demostra el seu talent com a poeta i es configura en una jove promesa en
el món literari.

Escolars jugant al raspall al Poliesportiu de Bétera durant les trobades.

