Dades meteorològiques de Campos, maig 2010
Situació de l’estació meteorològica de Son Viquet a 2 km
en línia recta del casc urbà de Campos, direcció a llevant.
Dades de l’observador del Centre Meteorològic de
l’Institut Nacional de Meteorologia a Balears. Estació nº B 357
“Son Viquet”.
La informació s’ha resumida d’acord amb el parèixer de
l’observador i va des de dia 1 a 31 de maig 2010.
PLUJA: Total de litres ploguts 15,6 litres.
Dies de pluja : va ploure 6 dies.
El dia de més pluja fou el 3 amb 13,3 litres.
TEMPESTES (trons i llamps encara que no plogui): Dia 13 va
fer alguns llamps pel llevant
VENTS: Dies amb vent: 2 dies, els vents predominants han
estat Tramuntana (N) el dia 29 i el Llebeig( SW) el dia 29, amb
vents forts.
EL CEL: Dies sense gairebé cap núvol: 13.
Dies sense veure el sol: 2
TEMPERATURES: La temperatura màxima fou de 32,5 graus
el dia 31. La temperatura mínima ha estat de 5,5 graus el dia 6.
La temperatura mitjana fou de 17 graus, dos grau menys que
l’any passat.
L’oscil·lació extrema mensual entre temperatures màximes i mínimes fou de 17 graus el dia 8 on la màxima fou de 23,5
i la mínima de 6,5 graus.
EN RELACIÓ AL MES DE MAIG DE L’ANY PASSAT La tempera-

tura mitjana ha estat dos graus més baixa que l’any passat i en
referència a les pluges l’any passat va ploure 11,3 litres, o sigui,
4,3 litres menys que aquest any i va ploure 3 dies, 3 dies menys
que enguany.
PAISATGE DEL TEMPS: Venia de Santanyí i damunt les costes
vaig veure, en arribar a Campos, unes barbes mig blanques mig
daurades que s’estenien tot arreu pels nostres sementers
abans horts verds i frescs.
Damunt la terra uns gegants rodons pareixia que feien
guàrdia pasturant segurs, mentrestant d’altres miraven al vent
i feien senyals d’avís amb els seus nombrosos braços de llauna,
a qui cridaran: als de Castilla o als de Sant Jordi?
És una imatge del temps, de feines dures a fora vila, de
segar, de rastrillar, d’embalar menjar per als animals avui quasi
inexistents.
Les oronelles ja no planegen sobre els safareigs , estan
buits o mig buits, crivellats, amb aigües verdoses, marronencs,
estàtiques i sense els lluentons del sol reflectit pel moviments
de l’aigua quan surt per la boca del motor de treure-la, ho fan
sobre les piscines de les cases noves o arreglades.
Quina calor que fa aquest redol!. Sant Julià allà d’alt del
campanar, enmig dels edificis de pisos, ho mira tot i pensa: Què
faran aquests campaners quan es pongui el sol, avui, pel
ponent?
d.f.

Tres alumnes de l’IES Damià Huguet
han participat a l’Olimpíada Matemàtica Nacional
Tres alumnes de l’IES Damià Huguet han participat a
la XXI Olimpíada Matemàtica Nacional, que enguany
s’ha celebrat a Mallorca.
Els campaners Jaume Adrover i Gori Camps i el saliner Toni Hienrichs, juntament amb altres tres estudiants, aleshores de primer d’ESO, l’any passat es varen
classificar per participar en aquest event matemàtic
de primer ordre en quedar, respectivament, quart, tercer i segon a la Festa de les Matemàtiques.
L’Olimpíada, per a estudiants de segon d’ESO, es
va celebrar entre els dies 24 i 28 de juny.
L’organització ha anat a càrrec de la Societat
Balear de Matemàtiques Xeix i ha tengut com a objectius fomentar entre els estudiants el gust per les
Matemàtiques, i presentar una visió complementària i
més realista de la matemàtica que s’utilitza a l’aula, oferir als alumnes la possibilitat de gaudir amb la resolució
de problemes matemàtics en què es requereix l’ús de
— Els sis representants de les Illes Balears, amb la coordinadora Antònia Martorell
diverses estratègies de pensamentt, contribuir a la
millora de l’ensenyament i de l’aprenentatge de les Matemàtiques a l’escola donant suport a la innovació entre el professorat,
fomentar l’esperit cooperatiu, i potenciar la participació en equip, afavorir les relacions d’amistat i coneixement entre joves de
diverses Comunitats Autònomes i donar a conèixer a l’alumnat participant i al professorat acompanyant, les singularitats culturals, geogràfiques i humanes de les Illes Balears.
Dia 24, data màgica de Sant Joan, arribaren a Mallorca els participants.
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Dia 25 de juny, varen visitar la UIB, on varen ser
rebuts per la rectora de la Universitat de les Illes
Balears, Montserrat Casas i altres autoritats. Allà
mateix realitzaren la prova individual de resolució de
problemes.
Després de la prova individual el departament de
Matemàtiques de la UIB va mostrar-los algunes de les
seves línies d’investigació. També visitaren el laboratori d’informàtica, on pogueren experimentat amb els
simuladors.
L’horabaixa anaren a Valldemossa on visitaren la
Cartoixa i el Palau del rei Sanç i gaudiren d’una conferència- concert entorn dels preludis Op. 28 de Chopin.
— Tots els participants a l’Olimpíada, a la UIB
El dia següent participaren en una gimcana matemàtica, que començà al Parc de les Estacions de Palma i seguí per Sóller i el Port de Sóller. Després de dinar partiren cap a Costitx,
on visitaren l’Observatori Astronòmic de Mallorca.
El diumenge dia 27 realitzaren una excursió al Parc Natural de sa Dragonera i el castell de Bellver. Finalment, el professor Jaume
Monreal els explicà la solució dels problemes de la prova individual.
El dilluns dia 28 feren una visita matemàtica a la Seu, on estudiaren la forma de traçar els arcs catenaris i de mig punt, pogueren gaudir de l’obra de Miquel Barceló i prengueren consciència dels distints elements matemàtics que formen part de la catedral de Mallorca.
Finalment, a les dotze del migdia se celebrà l’acte de cloenda a la seu del Parlament Balear, amb la presència de la seva presidenta, Aina Rado, la coordinadora de l’Olimpíada, Antònia Martorell i el president de la Societat Balear de Matemàtiques, Josep
Lluís Pol, a la taula presidencial.
Els discursos pertinents resaltaren el caire humà de la trobada, agraïren l’ajuda a tos els patrocinadors i encoratjaren els alumnes a seguir aprofundint en els secrets de les matemàtiques.
Es feu entrega d’una calculadora gràfica i un diploma acreditatiu als participants i es repartiren sis mencions honorífiques als
millors classificats.
De segur que haurà estat una experiència inoblidable per als alumnes campaners i per a tots els participants en general.
Jaume Lladó
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