INTRUCCIONS OLIMPÍADA XXXI FASE AUTONÒMICA
La celebració de la fase autonòmica de l’Olimpíada Matemàtica suposa la
participació de 72 alumnes en una prova individual i una prova de camp a realitzar a
l’IES Vila-roja d’Almassora.
SEGUINT LES NORMES SANITÀRIES REFERENTS ALS CENTRES EDUCATIUS,
SI UNA PERSONA TÉ SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID-19 NO
HAURÀ D’ACUDIR AL CENTRE.
EN TOT MOMENT SERÀ OBLIGATORI L’ÚS DE LA MASCARETA TANT PER ALS
PARTICIPANTS I ACOMPANYANTS COM PER ALS MEMBRES DE
L’ORGANITZACIÓ.
L’entrada serà de 10 a 10:20 (Es prendrà la temperatura i es posarà gel
higienitzant de mans abans d'entrar a l’IES)
- Els participants del nivell A entraran per la porta P1.
- Els participants del nivell B entraran per la porta P2.
- Els participants del nivell C entraran per la porta P3.

- NOMÉS PODRAN ACCEDIR AL CENTRE ELS ALUMNES PARTICIPANTS
I ELS MEMBRES DE L’ORGANITZACIÓ DE LA PROVA.
- Una vegada dins de l’institut, l’alumnat seguirà en tot moment les indicacions
dels membres de l’organització. Hi haurà un lloc i una taula assignat per
nivell.
- Cada taula de la recepció estarà atesa per una persona de l’organització que
verificarà la identitat de cada participant, li farà lliurament del corresponent
identificador i l’informarà on ha de dirigir-se.
- En la prova individual, les aules estaran amb les finestres i portes obertes en
tot moment. Encara així, disposarem d’un esquema de la posició de cada
estudiant per si es necessita aquesta informació, per temes sanitaris.
- És important que no obliden la CALCULADORA i poden portar material de
dibuix: regles i compàs, a més de material d'escriptura: bolígrafs, llapis,
retoladors…No es permet l'ús de cap material o medi electrònic o audiovisual
com ara telèfons mòbils, PDAs, MP3s, MP4s, reproductors d'àudio o vídeo,
CDs, DVDs, etc. Per tant, el mòbil durant la realització de la prova haurà de
romandre apagat.
- En la prova de camp, els grups seran de tres alumnes, un per cada província,
i hauran de resoldre els problemes plantejats. És important mantindre la
distància recomanada a l’aire lliure (1,5 m) i sempre amb la mascareta
posada. Seria convenient que portaren una gorra per protegir-se del Sol.
- A les 12 es farà un esbarjo de 25 minuts on els participants podran esmorzar
i descansar.
-

A les 14 s’acabarà l’activitat i els participants eixiran, de manera escalonada,
per les mateixes portes que han accedit al centre. Es recomana a les famílies
acudir a la recollida de l’alumnat a l’hora prevista i no romandre molt de
temps allí, per tal d’evitar aglomeracions.
Els classificats per a la següent fase es publicaran a la web de la SEMCV a
partir del dia 4 de juny i amb temps suficient per confirmar l’assistència a la
fase nacional que se celebrarà el dissabte 26 de juny (lloc per determinar).
Si teniu algun dubte, podeu preguntar en: olimpiadacastello@semcv.org

