BASES

FASE COMARCAL

1.- L'Olimpíada Matemàtica és una activitat de la
SEMCV dirigida a l'alumnat de Primària i
d'E.S.O.
2.- S'estableixen tres nivells de coneixements:
Primer Cicle d'E.S.O., Segon Cicle d'E.S.O. i
Tercer Cicle de Primària.
3.- La participació al nivell Primer Cicle d'E.S.O.
serà lliure, sempre que s'estiga matriculat en
1er. o 2n d'E.S.O.
4.- La participació al nivell Segon Cicle d'E.S.O.
serà lliure, sempre que s'estiga matriculat en
3er. o 4rt d'E.S.O.
5.- La participació al nivell Tercer Cicle de Primària
serà lliure, sempre que s'estiga matriculat en
5è. o 6è de Primària.
6.- L'Olimpíada Matemàtica pot constar de vàries
fases: Fase Comarcal, Fase Provincial, Fase
Autonòmica i Fase Nacional.
6.1.- A la fase comarcal de cada província
participaran els alumnes dels centres de
la mateixa província.
6.2.- A la fase provincial participaran els
seleccionats de la fase comarcal, en cas
de realitzar-se, en cada nivell.
6.3.- A la fase autonòmica participaran com a
màxim 8 alumnes per nivell, com a
representants de cada província.
7.- Les despeses de desplaçament de les Fases
Comarcal, Provincial i Autonòmica correran a
càrrec dels participants.
8.- Les despeses de manutenció i hostalatge de la
Fase Autonòmica correran a càrrec de la
SEMCV.

9.- Els participants hi aportaran el material que
consideren necessari per a la resolució de les
proves (calculadora, regles, ...).
10.- El jurat designat per la SEMCV, s'encarregarà
de la valoració de les proves i designarà els
guanyadors.
11.- La correcció de les proves es realitzarà
assegurant l'anonimat de cada participant i del
centre del qual procedeix. A la fase
autonòmica, es farà públic el resultat dels 3
primers i els reserves adients.
12.- La decisió del jurat serà inapel·lable.
13.- A la fase autonòmica, es lliurarà un diploma
acreditatiu a tots els participants. Així mateix,
es donarà un premi als tres millor classificats.
14.- Els tres participants millor classificats en la
fase autonòmica, sempre que complisquen
els requisits exigits per la FESPM, podran
participar a la fase final de L'OLIMPIADA
MATEMÁTICA NACIONAL.
15.- A la Fase Nacional, l'alumnat seleccionat anirà
acompanyat per una persona designada per
l'organització.
16.- A la Fase Nacional, les despeses de
desplaçament, manutenció i hostalatge
correran a càrrec de l'organització.
17.- La participació en l'Olimpíada Matemàtica
suposa l'acceptació d'aquestes bases.
18.- La interpretació de les bases correspon a la
SEMCV.

FASE PROVINCIAL

Dissabte, 31 de Març de 2007
Dissabte, 5 de Maig de 2007
IES Gregori Maians (Oliva)
IES Joan Fuster (Sueca)
IES L'Estació (Ontinyent)
IES Joan Fuster (Sueca)
Colegio S. Fco. Y Sto. Domingo (Vilamarxant)

Nota: Bases aprovades en la Junta Directiva de la
SEMCV del dia 27 de Gener de 2007.

COL·LABORA:

Ajuntament
d’Oliva

CONVOCA
Societat d'Educació
Matemàtica de la Comunitat
Valenciana "Al-Khwarizmi"

PAT R O C I N A
joan

fuster
IES JOAN FUSTER (SUECA)

PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ
Per a inscriure's a la XVIII Olimpíada Matemàtica l'únic requisit és
estar matriculat durant el curs 2006-2007 en el curs corresponent al nivell,
i pagar els drets d'inscripció. Cada participant en la Fase Comarcal de
l'Olimpíada Matemàtica haurà de pagar 5€ de drets d'inscripció, en els
quals s'inclouen: samarreta commemorativa de l'Olimpíada, material i
record de participació. Caldrà ingressar per transferència la quantitat
corresponent a tots els alumnes del mateix Centre al següent número de
compte de Bancaixa: 2077-0347-10-1101056867, indicant en la
referència el nom del Centre. Els Centres únicament podran presentar
aquell número d'alumnes dels que tinguen pagada la seua inscripció.

Una volta celebrada la Fase Comarcal, el Jurat designat per la
SEMCV designarà entre tots els participants a les diferents Seus a 48
participants per nivell com a seleccionats per a participar en la Fase
Provincial. La informació es farà pública a la pàgina web de la Societat a
partir del 3 d'abril. Demanem al professorat dels alumnes seleccionats
ens avisen de qualsevol baixa en el cas de no poder assistir a la següent
fase, per tal de substituir a l'alumne absent per un reserva.
Per a qualsevol dubte o consulta es poden dirigir a nosaltres per
correu electrònic:
e-mail: olimpiadavalencia@gmail.com
DESENVOLUPAMENT DE LES DIFERENTS FASES

Demanem als professors fer una selecció prèvia dels alumnes que
representaran al seu col·legi o institut, en una activitat a desenvolupar al
propi Centre. També demanem ens indiquen quants seran els professors
acompanyants així com totes les seues dades, i col·laborar en el
desenvolupament de les proves. De cada Centre es podran presentar per
a cada nivell, com a màxim, el següent número d'alumnes:
Nº de línies en el Centre

1

2o3

4o5

6o7

8 o més

Nº màxim d'alumnes per nivell

3

4

6

7

8

El professor o professora responsable de l'activitat omplirà el
formulari d'inscripció 'on line' amb la relació de participants indicant les
dades del justificant d'ingrés dels drets d'inscripció abans del 25 de Març
de 2007. El formulari està a la pàgina web de l'Assemblea de València de
la Societat 'Al-Khwarizmi': www.semcv.org/valencia Caldrà elegir a quina
de les quatre seus el Centre té preferència per a participar a la Fase
Comarcal: Oliva, Ontinyent, Sueca o Vilamarxant. L'organització es
reserva la possibilitat de canviar a un Centre la seu sol·licitada, amb l'ànim
de mantenir l'equilibri en quan al número de participants a cada seu. Una
volta tancat el període d'inscripció, no s'admetran modificacions ni canvis
a la llista d'inscripcions. L'organització enviarà un correu electrònic amb la
confirmació de les dades enviades pel Centre, per tal de contrastar les
possibles errades i notificar les modificacions que el professorat del
Centre considere oportunes.

La Fase Comarcal consistirà en dues proves: una prova de caràcter
individual i una prova per equips. Se celebrarà el dissabte 31 de Març de
2007 pel matí a les diferents seus designades per l'organització.
La Fase Provincial consistirà en una Jornada festiva i matemàtica,
amb una prova individual i dues proves per equips, i se celebrarà al llarg
del dissabte 5 de maig de 2007 a l'IES Joan Fuster de Sueca.
La Fase Autonòmica consistirà en la participació d'un cap de setmana
de convivència amb proves individuals i per equips a Alacant, i se
celebrarà els dies 2 i 3 de Juny.
PROGRAMA DE LA FASE COMARCAL
9:00 Presentació dels participants al Centre assignat on se
celebrarà la Fase Comarcal.
10:00 Prova individual.
11:30 Esmorçar.
12:00 Prova de velocitat per equips.
13:00 Final de la Fase Comarcal i acomiadament dels participants.
Trobareu tota la informació d'última hora i actualitzada a la nostra
pàgina web: www.semcv.org/valencia

