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Els estudiants Marina Soler, Alejandro Martos i Mar
Ciscar representaran a la Comunitat Valenciana en
la fase nacional de l’Olimpíada Matemàtica

Els olímpics de
les Matemàtiques
FASE AUTONÒMICA

Aula VALÈNCIA
La Comunitat Valenciana ja coneix el
nom dels tres estudiants de primer cicle
d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)
que representaran la nostra autonomia en
la fase nacional de l’Olimpíada Matemàtica que se celebrará enguany a Vigo i Santiago de Compostela del  al  de juny. Els
escollits són els guanyador de la final autonòmica de l’Olimpíada: Marina Soler (IES
Benlliure de València), Alejandro Martos
(IES Tavernes Blanques) i Mar Ciscar
(Col·legi Paidós de Dénia). Primera, segon
i ter classificat en la modalitat de r cicle
d’ESO en la prova autonòmica que es va celebrar aquest passat cap de setmana al
Complex Educatiu de Xest.
Des de la Societat d’Educació matemàtica Al-khwarizmi de la Comunitat Valenciana (Semcv), membre de la Federació Espanyola de Societats de Professors de Matemàtiques (Fespm) que organitza des de fa
 anys la l’Olimpíada Matemàtica a les nostres terres, destaquen que la present edició
de aquesta gran festa dels números «s’ha caracteritzat per estar patrocinada per primera
vegada per la Conselleria d’Educació».
El llarg camí cap a la final de Galicia, que
organitza la Fespm, s’inicià en la fase local,
passant per les fases provincial i autonòmica
adreçada a estudiants de tercer cicle de Primària i d’ESO amb la finalitat de gaudir amb
la resolució de problemes de matemàtiques.
«Els nombres parlen per si mateixos, en
aquesta edició han participat més de .
estudiants de més de  centres educatius de tota la C. Valenciana i més  professors que han treballlat de valent per a que
aquest certamen siga un acte multitudina-

ri i exitós a la proposta que realitza la Semcv
en el treball d’alumnes d’altes capacitats i el
desenvolupament de la capacitat matemàtica en unes condicions més atractives
per fer matemàtiques», expliquen des de
l’entitat docent.
La final autonòmica s’ha caracteritzat per
ser un encontre de convivència lúdica i entretinguda la voltant de problemes i jocs matemàtics, amb tallers, i altres entreteniments entre els  adolescents de  centres
educatius de diferentes punts de les comarques d’Alacant, Castelló i València.
A la fi de la festa, a l’acte de cloenda acudiren en representació de la conselleria el
seu cap del servei d’Innovació Educativa, Pedro Sigler, el degà de la facultat de Matemàtiques de la Universitat de València, Rafael Crespo, i diferents representats de l’organització de la Semcv, com Onofre Monzó, president de la Semcv, i el coordinador
del Centre de Formació, Innovació i Recursos Eduatius (Cefire) de Torrent, Tomás
Queralt que donaren a conèixer els noms
dels guanyadors.
En la resta de modalitats els guanyadors
foren:

Els alumnes de 4t d’ESO de la
escola de Villanueva de
Castellón triomfen als Baldiri
Reixac amb el curt «Desperta»
Aula VALÈNCIA
Molt sovint el donar-nos a conèixer a tot el
món a través de les xarxes socials, exposant
tota la nostra vida sense saber a quí, acaba
convertint-se en un malson. Aquest és el fil
argumental del curtmetratge «Desperta. Les
coses no sempres són com semblen» en el
que els escolars de t d’ESO del Col·legi Hernández de Villanueva de Castellón alerten

SEMCV

Els guanyadors dels diferents nivells junt a professors i representants de la Semcv.
SEMCV

 2n cicle Primària. a: Sara Vallejo (Institución Cultural Domus de Godella); n:
Ferran López (CEIP Cristo del Milagro de la
Llosa de Ranes); r: Adrian García (Col. Madre Vedruna de Castelló).
 2n cicle d’ESO. r: Damià Torres (IES
Guadassuar); n: Daniel Nieves (Col. Jesús,
Maria i San Agustín d’Oriola); r: Ruben
Sancho (IES Laurona de Llíria).

Des de la Semcv volen donar l’enhorabona a tots aquests guanyadors «als qui els
hi esperen un futur Enhorabona a totes
aquestes persones als qui els hi esperen un
futur brillant».

Els joves del Col·legi Hernández
alerten del risc de les xarxes socials
CINEMA ESCOLAR

Marina i Mar, les dues classificades per la final nacional, i Voro Caballero, de la Semcv.

sobre el risc que comporta navegar per les
xarxes socials sense cap precaució.
La proposta ha tingut premi ja que el jurat
dels Baldiri Reixac, el guardó educatiu de més
prestigi que es concedeix en Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears, ha
atorgat a aquest projecte audiovisual un dels
 premis que concedeix als treballs realitzats
pels alumnes. El curtmetratge, un audiovisual
dirigit pels mestres Rafael Solves i Miriam Sebastián, ha rebut  euros en llibres i material escolar.
El curtmetratge està fet en valencià i amb
subtítols en castellà i en anglès, i ara també
l’han doblat al castellà i a l’anglès. Aquest centre privat concertat de la Ribera ofereix als centres de Secundària interessats l’audiovisual
premiat per a que puguen visionar-lo els
seus alumnes i obrir un debat al voltant dels
perills de les xarxes socials.

Participants en la final autonòmica de Xest realitzant una prova en equip a l’aire lliure.
COL·LEGI HERNÁNDEZ

Alumnes i professors de l’Hernández que han participat en el projecte guardonat.

