
I CONCURSO MATEMÁTICO

Neste curso 2017/2018 organizaremos o I concurso matemático no IES de Porto do
Son. O obxectivo é que vos familiaricedes na resolución de enigmas matemáticos en
grupo, agudicedes o voso enxeño e aprendamos a colaborar uns cos outros á hora de
darlle solución aos problemas que se nos propoñan.

BASES
1) O concurso comezará o venres 11 de maio e rematará o xoves 7 de xuño.

2) Existirán dúas categorías:
- Categoría A: 1º e 2º de ESO.
- Categoría B: 3º e 4º de ESO.

3) A participación no concurso será por grupos de entre 2 e 4 alumnos/as. Os grupos
serán comunicados a algún dos profesores/as de Matemáticas do instituto antes do
mércores 16 de maio.

4) Cada venres proporemos resolver un problema ou enigma matemático en cada
categoría, comezando, como se indicou, o venres 11 de maio. O problema colarase
no taboleiro que hai na entrada do instituto e no blog da biblioteca.

5) Cada grupo tentará resolver o problema entre o día da publicación e o xoves da
seguinte semana. Unha vez atopada a solución, terá que entregarlla ao seu profesor/a
de Matemáticas.

6) Cada resposta entregada será calificada de 0 a 3 puntos, valorando tamén aquela/s
que  estean  mellor  elaboradas  e  xustificadas,  as  máis  enxeñosas  ou  mellor
presentadas.

7) Para cada categoría publicarase no taboleiro do centro e no blog da biblioteca a
puntuación de cada equipo e aquela/s solucións con maior puntuación. Isto farase o
venres da semana inmediatamente posterior á publicación do problema.

8) Como actividade complementaria, o mesmo día no que se publique un novo reto,
organizaranse obradoiros relacionados con contidos matemáticos no salón de actos
do instituto durante os dous recreos dese día (xogos manipulativos, papiroflexia...).

9) Rematado o concurso, entregarase un premio “moi matemático” para o equipo
gañador de cada unha das categorías.


