I concurs "D'enigmes Matemàtics 2018"
Aprofitant la celebració del dia del nombre Pi, el Departament de Matemàtiques convoca aquest
concurs obert a l'alumnat d'ESO i de Batxillerat del nostre centre.

Funcionament
El dilluns 5 de març de 2018, el professorat del Departament de Matemàtiques plantejarà dos
enigmes per a cada nivell educatiu: 1r cicle de l'ESO (1r i 2n d'ESO), 2n cicle de l'ESO (3r i 4t
d'ESO) i Batxillerat.
Aquests enigmes es penjaran a la pàgina web del centre i a la cartellera de classe i del passadís
d'entrada al pati.

Bases
1.-Participants: tots els alumnes matriculats a l’Institut Roseta Mauri durant el curs 2017-2018 que
hagin respost algun dels enigmes matemàtics plantejats per a la seva categoria.

2.- Hi haurà 3 categories:
- 1r cicle de l'ESO : 1r i 2n d'ESO
- 2n cicle de l'ESO: 3r i 4t d'ESO
- Batxillerat
•
3.-Per

participar

caldrà

enviar

un

correu

electrònic

a

la

següent

adreça:

concursenigmes@gmail.com. Només s'acceptarà un correu per alumne. Només hi participaran els
que hagin estat enviats des del correu personal de l'institut. El correu podrà incloure la resposta a
un dels enigmes o als dos.

4.-Per tal d'optar al premi, caldrà que al correu constin les següents dades identificatives de
l'alumne/a: nom, curs, grup, i la solució d'un o dels dos enigmes plantejats. A l'assumpte del correu
s'haurà d'indicar la categoria en què es participa: 1r cicle de l'ESO, 2n cicle de l'ESO o Batxillerat.

5.-Qualsevol correu que no s’ajusti a aquestes bases no serà tingut en compte.

6.-El jurat estarà format pel professorat del Departament de Matemàtiques, que valorarà les
respostes presentades i seleccionarà aquells correus que tinguin més respostes correctes per a
cadascuna de les categories. Guanyarà l'alumne/a de cada nivell educatiu que tingui més
respostes encertades i explicades de manera més entenedora. En cas d'empat es farà un sorteig
entre els alumnes seleccionats per a cada categoria.

7.-El veredicte serà públic el dimecres 14 de març, dia del nombre Pi, i els guanyadors es
publicaran al web del centre.

8.- El premi serà un misteri fins el dimecres 14 de març, quan s'entregaran als guanyadors de
cada categoria.

Comencem, doncs, un nou camí ple de misteris matemàtics… Animeuvos a participar i molta sort a tothom!

