SOCIETAT D'EDUCACIÓ MATEMÀTICA
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
AL- KHWARIZMI

OLIMPIADA MATEMÀTICA 2018

FASE AUTONÒMICA: Viver

PROGRAMA GENERAL
Dissabte, 26 de maig

Horari
10,30 – 11
11,15 – 11,45
12,00 – 13,30
13,30 – 14,00
14,00 – 16,00
16,00 – 17,30
17,30 – 19,00
19,00 – 20,30
21,00
22,00
24,00

Primària

Primer cicle ESO

Segon cicle ESO

Recepció dels participants a la “Escuela Hogar” (junt a l’escola de Música) de
Viver. Depòsit dels objectes personals a les habitacions assignades
Reunió amb els participants i les famílies. Informació del programa i de les
normes
Prova individual
Prova de Relleus
Prova de camp
Descans
Dinar
Prova de camp
Prova Individual
Prova de Relleus
Prova de relleus
Prova de camp
Prova individual
Visita a la Villa romana de Viver
Sopar
Activitats programades per l’organització
Finalització de les activitats i silenci

Diumenge, 27 de maig

Horari
8,30 – 9,15
9,15 – 10,45
11,00

Primària

Primer cicle ESO

Segon cicle ESO

Desdejuni
Cal deixar l’habitació ordenada i endreçada
Power Point amb les solucions de la prova individual
Acte de cloenda i lliurament de premis a la “Casa de la Cultura”

Observacions:
1. La “Escuela Hogar” està situada a l’avinguda Diputació, al costat de l’escola de música,
hi ha lloc per a deixar els cotxes.
2. La Casa de la cultura, on es farà l’acte de cloenda, està ubicada dalt del supermercat
Charter a la Plaza Mayor del Palancia, 1 on també està l’ajuntament.
3. Els pares que desitgen adquirir productes de la zona, com ara oli, vi o fruits secs,
podem acudir a la cooperativa de Viver, situada al camino de la Abadía. L’horari és el
següent: dissabte de 8,00h a 13,30h i diumenge de 10,30h a 13,30h.
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Normes de funcionament a les proves i de convivència
 No està permès l’ús de telèfon mòbil ni de cap altre aparell electrònic durant la
realització de les proves.
 L’alumnat haurà de portar el material escolar que considere adient per a la realització
de les proves: bolígrafs, llapis, goma, regles, calculadora.
 No es pot fer servir cap material de consulta per a la realització de les proves.
 No és necessari portar roba de llit per a la nit del dissabte.
 És important portar roba i calçat còmode
 Cal portar un necesser amb higiene personal i una tovallola.
 Totes les menjades estan cobertes per l’organització.
 Cal respectar les indicacions dels membres de l’organització.
 Qualsevol desatenció de les normes de convivència portarà la desqualificació
automàtica d’aquesta fase de l’olimpíada matemàtica.
 A l’acte de cloenda estan convidades les famílies que hi acudiran directament.

Castelló, 26 de maig de 2018

