
Olimpíada Matemàtica 2023 

Convocatòria de la Fase Comarcal 2023 de la província de València 

1.- Convoca: Societat d' Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana "Al-Khwarizmi". 

2.- Organitza: Assemblea Provincial de València de la Societat "Al-Khwarizmi". 

3.- Participants: L’alumnat matriculat en 5è. i 6è. de Primària i en E.S.O. per al curs 2022 – 2023 en Centres 

Públics i Privats de la província de València. Els alumnes queden agrupats en tres nivells: primer i segon 

d'ESO (nivell A), tercer i quart d'ESO (nivell B) i cinquè i sisè de Primària (nivell C). 

4.- Objectius de l’Olimpíada Matemàtica: 

▪ Divulgació de les matemàtiques a través de la resolució de problemes. 

▪ Afavorir una actitud positiva cap a les matemàtiques entre l‘alumnat i la societat en general. 

▪ Potenciar el gust per la resolució de problemes a través d’una activitat formativa, lúdica i creativa. 

▪ Desenvolupar capacitats d’intuïció, raonament, imaginació i deducció. 

▪ Fomentar la convivència, l’intercanvi d’idees i amistat entre estudiants i professorat. 

▪ Divulgar les proves proposades amb l’objectiu d’oferir material de recolzament al professorat de 

Matemàtiques i incorporar l’ús de les tecnologies imperants a les classes de matemàtiques. 

5.- Desenvolupament: L’Olimpíada consta de vàries fases: Comarcal, Provincial, Autonòmica i Nacional. 

       La Fase Comarcal consistirà en dues proves: una prova de caràcter individual i una prova per equips. Se 

celebrarà el dissabte 25 de març de 2023 pel matí a les diferents seus designades per l’organització. A la 

Fase Comarcal se seleccionaran 48 participants per nivell, que passaran a la Fase Provincial. 

6.- Inscripció a la Fase Comarcal: 

Per a inscriure’s a la XXXIII Olimpíada Matemàtica l’únic requisit és estar matriculat durant el curs 2022-2023 

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 per als estudiants assistents, material i record de participació. Si vols 

participar-hi ho hauràs de comunicar al teu centre. 
 


