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CONVOCATÒRIA
La Societat d'Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana Al-Khwarizmi és una
societat de professors i professores de Matemàtiques. Els objectius de la Societat són,
d'acord amb els seus estatuts:
 Difondre les matemàtiques i els diversos corrents de pensament matemàtic.
 Transmetre innovacions educatives en l'ensenyament i aprenentatge de les
matemàtiques.
 Impulsar el desenvolupament i difusió d'investigacions en Educació Matemàtica.
 Fomentar totes aquelles activitats encaminades a superar els obstacles a la difusió
de les matemàtiques generats per motius culturals o de gènere.
 Col·laborar i intercanviar informació amb Associacions i Societats de similar
caràcter i finalitat.
 Col·laborar amb institucions i entitats per a la realització d'estudis i activitats
relacionats amb les Matemàtiques i l'Educació Matemàtica.
Realitzar estudis, crítiques i propostes curriculars per a qualsevol dels nivells educatius.

1. A LA SOLUCIÓ MÉS ENGINYOSA: Podrà participar qualsevol estudiant d’ESO o
Batxillerat que done resposta (solució/comentari) a una activitat plantejada un dia
qualsevol. Cada centre seleccionarà les millors solucions dels seus alumnes enviant
només una per cada dia i incloent: nom complet de l’estudiant, curs i nivell, centre,
direcció, telèfon i correu electrònic. Els premiats rebran el corresponent diploma
acreditatiu.
2. AL TREBALL EN GRUP: Podrà participar un sol grup de qualsevol centre d’ESO i/o
Batxillerat que done resposta (solució/comentari) a totes les activitats plantejades
un mes qualsevol. Haurà d’indicar-se el nom complet del centre, direcció, telèfon i
correu electrònic, així com el nom de tots els estudiants que ho integren i del
professor/a què ho coordina. Els agraciats rebran el corresponent diploma
acreditatiu.
3. PRESENTACIÓ I SELECCIÓ: El termini de recepció acabarà l’últim dia del mes següent
a què corresponguen les activitats. Les solucions es dirigiran a
calendarmatematic@gmail.com o han d’enviar-se a:
Rafael Martínez Calafat
Carrer Carcaixent, 19, 3r , 6a
12005-CASTELLÓ
Les solucions presentades poden publicar-se quan la comissió seleccionadora ho
considere oportú

Si consideres que aquestos objectius son importants posa't en contacte amb nosaltres
en la pàgina
http://www.semcv.org/.

COORDINA: RAFAEL MARTÍNEZ CALAFAT ( calendarmatematic@gmail.com )
( @Calendarimat )

