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L’IES JOAN COROMINES
en la XXIV OLIMPÍADA MATEMÀTICA

El passat dissabte, 18 de maig, es va celebrar a Onda la fase provincial de la XXIV Olimpíada 
Matemàtica,  en  la  qual  van  participar  més  de  400  xics  i  xiques  representants  dels  centres 
educatius de la província de Castelló.

L’equip que aquest any 2013 representava l’IES JOAN COROMINES estava format pels alumnes 
Ezequiel Sarobbi, Manuel Serrano i Mohamed el Hamami de 1ESO; Luís Carlos Pinto, Carmen 
Portolés, Mireia Prats i Lluís Lumbreras de 3ESO i Ivan Pinto de 4ESO, i els professors Rosa 
María Romero Flores i Manuel Serrano Orenga.

Al  llarg de la  jornada els  alumnes van  gaudir  de resoldre diversos  problemes que se’ls  van 
plantejar, de manera individual o en equip. Els equips estaven formats per un alumne de cada 
centre.

Cap a les 6.45 h de la vesprada, en el cine Mònaco d’Onda, amb la presència dels pares dels 
participants i  de les autoritats d’Onda,  es va fer  entrega dels  diplomes de participació i  dels 
premis aconseguits pels alumnes.

L’alumne Ivan Pinto Huguet, de 4ESO va ser un dels guanyadors en la categoria de 2n Cicle 
d’ESO, i  representarà la  província de Castelló,  en la  fase Autonòmica de la  XXIV Olimpíada 
Matemàtica, que se celebrarà el proper 1 i 2 de juny a Benidorm.

Aquest,  no  és  l’únic  premi  que Iván Pinto  rep en aquest  curs  2012/2013 en una competició 
d’habilitats  matemàtiques,  ja  que el  passat  21 de març  va participar  a  Morella,  junt  a  altres 
companys de l’IES Joan Coromines, en la XVIII Prova CANGUR on va quedar en el lloc 8 dels 
1319 xics i xiques que es van presentar al nivell 2 (4ESO). Aquest premi el rebrà el proper dijous 
23 de maig en el Campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de Valencia.

Enhorabona Iván.


