PROTOCOL PER A LA REALITZACIÓ DE LA FASE PROVINCIAL
DE VALÈNCIA DE L’OLIMPÍADA MATEMÀTICA 2021 DE LA
SEMCV EN LA FACULTAT DE CIÈNCIES MATEMÁTIQUES DE LA
UV

Celebració de la Fase Provincial de l’Olimpíada Matemàtica a la
Facultat de Matemàtiques de la UV

La celebració de la Fase Provincial de l’Olimpíada Matemàtica suposa la
participació de 144 estudiants en una prova individual a realitzar a les aules de la
Facultat i una prova per equips a realitzar en la superfície del Campus, distribuïts
de manera que els grups estiguin suficientment separats. L’organització de la
prova compta amb el recolzament de la facultat de cc. matemàtiques. De fet, la
facultat ha vingut col·laborant, en la mesura de les seues possibilitats, amb
l’Olimpíada Matemàtica els darrers anys. La persona de contacte del centre
és el degà de la facultat. El día de realització de la prova ficarà a disposició de
l’organització tots el mitjans necessaris perquè la prova es porte a terme complint
totes les mesures de seguretat del centre.

Assistents: únicament podran accedir a l’edifici de la Facultat l’alumnat
participant i els membres de l’organització. S’informarà al professorat
acompanyant i a les famílies que no podran accedir a l’edifici i que hauran de
mantenir en tot moment la distància de seguretat amb altres persones. En tot
moment serà obligatori l’ús de la mascareta tant per als participants com per als
membres de l’organització.

Participants: 48 alumnes de 5é i 6é de primària; 48 alumnes de 1r i 2n d’ESO;
48 alumnes de 3r i 4t d’ESO.

Aules: existeixen suficients aules en la Facultat de Ciències Matemàtiques de
la UV (Burjassot) per a garantir que la prova es pot realitzar repartint els
diferents grups en cada aula, de forma que en cap cas siga superior a una
persona por cada 4 m2 de superfície. A pesar que la distància interpersonal
serà superior a 2 m serà obligatori l’ús de mascaretes mentre l’alumnat realitze
les diferents proves així com del professorat responsable de cada aula.
• Aula 0.1 : NIVELL A, 48 persones (la capacitat de docència COVID és de 50)
• Aula 1.4 : NIVELL C, 48 persones (la capacitat de docència COVID és de 50)
• Aula 0.2 : NIVELL B1, 24 persones (la capacitat de docència COVID és de 30)
• Aula 0.3 : NIVELL B2, 24 persones (la capacitat de docència COVID és de 30)
• La sala de reunions s’utilitzarà com a punt de trobada.

Recepció: està prevista la recepció dels participants a partir de les 9:00 h. La
recepció es realitzarà en tres taules molt separades entre sí, on acudirà
l’alumnat participant en funció del seu nivell A, B o C. Cada taula de la recepció
estarà atesa per dues persones de l’organització que verificaran la recepció de
cada participant i li informaran de l’aula a la qual han de dirigir-se. A cada taula
hi haurà una botella de gel hidroalcohòlic per a les mans i s’entregarà el
corresponent identificador i el diploma de participació a l’estudiant, que entrarà
a l’edifici on es farà la prova individual. A la porta d’accés hi haurà una persona
que prendrà la temperatura a tota persona que accedisca a l’interior de l’edifici.

Prova individual: l’alumnat accedirà a l’aula que li corresponga i al lloc que
tinga assignat dins de l’aula. En l’aula hi haurà dues persones per a garantir
l’atenció dels participants i verificar que s’acompleixen les mesures de
seguretat. Els llocs quedaran perfectament identificats per a cada participant de
manera que tindrem un mapa de l’aula amb les persones que han ocupat cada
lloc. La prova individual es desenvoluparà des de les 10:00 a les 11:30.
Únicament se’ls permetrà eixir de l’aula en el cas de necessitar acudir al bany i
quan acaben la prova.
El professorat responsable de cada aula disposarà de guants i recollirà les
proves, anotarà el nº de l’alumne i posarà en un sobre les respostes de cada
prova per la nivell corresponent. Una volta acabada la prova individual, es
recolliran les proves escrites per a que passen la quarantena abans de ser
corregides pel jurat corresponent.

Esmorzar: de 11:30 a 12:00 l’alumnat podrà esmorzar a l’exterior de l’edifici
mantenint en tot moment la distància de seguretat amb la resta de participants.

Prova de camp: de 12:00 a 14:00 l’alumnat realitzarà un recorregut pel
campus en el qual hi haurà plantejats 5 reptes matemàtics en funció de cada
nivell. La prova es realitzarà per equips de 4 persones i se’ls facilitarà el dossier
amb les preguntes a cada participant per tal d’evitar que tinguen que compartir
els papers. Els punts de resolució (que anomenem estacions) seran en llocs on
els participants puguen estar suficientment separats per a respectar la distància
de seguretat. En cada estació hi haurà un membre de l’organització que vetlarà
pel normal funcionament de la prova i que recollirà la resolució de cada equip,
la qual passarà la deguda quarantena abans de la seua correcció pel
responsable de l’estació.

Acomiadament: una volta entregades les proves de camp, es donarà per
acabada la Fase Provincial de l’olimpíada sense cap acte de cloenda ni
d’entrega de premis als seleccionats que passen a la següent fase.

Garanties de salubritat:

• S’assegura la higienització dels llocs que s’ocupen a les aules i dels serveis. Es
disposarà d’un esquema de la posició de cada estudiant participant en l’aula per si
sorgeix algun cas “a posteriori”. Es disposa del número de telèfon de cada família
per si calgués avisar d’alguna incidència.
• S’habilitarà la sala de reunions al costat de la Consergeria per a la coordinació
de l’organització i d’una aula per si hi hagués algun problema amb algun
participant mentre arriben els seus responsables.
• S’enviarà per correu electrònic a cada participant el protocol detallat, així com
al professorat responsable del centre educatiu i a la família. L’alumnat podrà
entrar amb aigua i el material precís per a fer les proves.
• La Facultat disposa d’unes portes d’entrada i d’altres d’eixida situades en
façanes diferents i enfrontades. En els voltants hi ha suficient espai per a que els
familiars estiguen suficientment dispersos. Cas de climatologia adversa (plutja) hi
ha marquesines per a resguardar-se’n en les entrades/eixides i en les proximitats
de la Facultat.

• En les aules existeixen dispensadors de gel hidroalcohòlic, però es disposarà
de botelles addicionals i mascaretes. Les aules estaran amb les finestres i la porta
obertes, en tot moment.
• En el cas de que al llarg de la realització de les proves algun estudiant tinguera
una temperatura corporal superior a 37º o es trobara indisposat per a continuar
s’avisaria a la persona responsable que l’acompanye i que tindrem localitzada en
tot moment.

