Benvolguts companys,
La Real Sociedad Matemática Española convoca, sota el patrocini de la
Subdirección General de Becas, Ayudas y Movilidad de Estudiantes del
Ministerio de Educación, la XLVI Olimpíada Matemàtica Espanyola (OME)
en la qual podran participar els alumnes del sistema educatiu espanyol que,
durant el curs 2009-2010, estiguin matriculats al batxillerat.
Els alumnes interessats a participar-hi, a l’OME, ho han de sol·licitar
per escrit en el full d’inscripció adjunt, el qual, una vegada emplenat
correctament, m’hauria d’arribar per correu postal a Miguel Amengual Covas,
departament de matemàtiques, IES Santanyí, carrer Bernat Vidal i Tomàs 79,
07650 Santanyí, per fax al 971 654 098, o per correu electrònic a l’adreça
mamengual@educacio.caib.es, abans de l’11 de desembre.
La Primera Fase o Fase de Districte té el suport de la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i de la Universitat de les
Illes Balears, i consistirà a resoldre problemes de matemàtiques en dues
sessions, previsiblement dia 15 de gener de 2010.
S’atorgaran el premis següents:
Primer classificat: 380 EUR en metàl·lic oferts pel Ministeri, diploma i
viatge per participar a la fase estatal de l’Olimpíada ofert per la Direcció
General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives.
Segon classificat: 285 EUR en metàl·lic oferts pel Ministeri, diploma i
viatge per participar a la fase estatal de l’Olimpíada ofert per la Direcció
General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives.

Tercer classificat: 220 EUR en metàl·lic oferts pel Ministeri, diploma i
viatge per participar a la fase estatal de l’Olimpíada ofert per la Direcció
General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives.
Aquesta fase estatal tendrà lloc a Valladolid. Hi participaran els
guanyadors de la primera i consistirà en la resolució de problemes de
matemàtiques en dues sessions.
S’atorgaran el premis següents:
Diploma i medalla d’or al sis primers classificats.
Diploma i medalla de plata als dotze classificats entre els llocs setè i
devuitè.
Diploma i medalla de bronze als devuit classificats entre els llocs
denovè i trenta-sisè.
A més, la Subdirección General de Becas, Ayudas y Movilidad de
Estudiantes del Ministerio de Educación concedeix un altre premi en metàl·lic
de 750 EUR a cada un dels sis primers classificats.
Finalment, aquests sis primers classificats formaran l’equip que
representarà Espanya a la 51a Olimpíada Matemàtica Internacional que se
celebrarà a Astanà (Kazakhstan) la primera quinzena de juliol de 2010 i a la
XXV Olimpíada Iberoamericana de Matemàtiques a Asunción (Paraguai) el
setembre del mateix any.
Estic segur que un any més, els joves respondran a aquesta
convocatòria. Des d’aquí, vos anim a participar-hi.
Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben cordialment.

Miguel Amengual Covas.

REAL SOCIEDAD MATEMÁTICA ESPAÑOLA
XLVI OLIMPIADA MATEMÁTICA ESPAÑOLA
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO:
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
N.I.F.
Fecha de nacimiento
Curso que estudia
DIRECCIÓN PERSONAL:
Domicilio
Código Postal
Teléfono
e-mail

Localidad

DATOS DEL CENTRO DE ESTUDIO DEL ALUMNO:
Nombre del Centro
Dirección
Código Postal
Teléfono
e-mail

Localidad

Si el alumno ha tenido algún tipo de preparación para la XLVI Olimpiada, indique el
nombre y apellidos del profesor que la ha dirigido:
.......................................................................................

........................................................................... , a .................... de ..................................... 2009
Firma del alumno/a,
Sello del Centro.

