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LV OLIMPÍADA MATEMÀTICA ESPANYOLA (2018-2019) 

 

1. Participants: 

Podran participar en la LV Olimpíada Matemàtica Espanyola els alumnes del sistema 

educatiu espanyol o equivalent, matriculats durant el curs 2018-2019 en centres espanyols 

o en centres estrangers homologats establerts a Espanya, que cursen Batxillerat en el 

present curs acadèmic. 

Amb caràcter excepcional, i si són avalats per escrit pel seu professor, també podran 

prendre part en la LV Olimpíada Matemàtica Espanyola alumnes de 3r o 4t d'ESO, 

d'excel·lents capacitats, matriculats en algun dels centres descrits en el paràgraf anterior 

en el curs 2018-2019. 

La participació és individual. 

 

2.- Inscripció: 

Els interessats en participar en la LV Olimpíada Matemàtica Espanyola ho han de 

sol·licitar per escrit, emplenant íntegrament el butlletí d'inscripció annex, el qual 

enviaran, bé per si mateixos o a través del Centre en què realitzen els seus estudis, al 

Delegat de l'Olimpíada en la seva comunitat autònoma o si és el Districte Universitari, a 

l'adreça que figura al peu d'aquest. 

 

3. Desenvolupament: 

La Primera Fase, també anomenada Fase Local de la LV Olimpíada Matemàtica 

Espanyola, es realitzarà a nivell de comunitat autònoma o de Districte Universitari i 

consistirà en la resolució de problemes de matemàtiques, en una o dues sessions, a 

realitzar entre els dies 18 i 19 de gener de 2019. Es realitzarà al lloc i a l'hora que el 

Delegat de l'Olimpíada establisca a aquest fi. Excepcionalment podran modificar-se les 

dates si les circumstàncies particulars d'una circumscripció així ho aconsellen. 

Els alumnes inscrits queden ja convocats per a les proves sense necessitat de comunicació 

personal posterior. 

Només es permetrà la utilització d'estris de dibuix i escriptura. En particular, no està 

permès (i no es podran introduir a l'aula) l'ús de calculadores, aparells electrònics, telèfons 

mòbils, llibres, taules o altres documents diferents dels que proporcione el Tribunal. 

 

4.- Tribunals de la Fase Local 

A cada comunitat autònoma o districte universitari, quan no s'hagen coordinat a nivell 

autonòmic per a la realització de la primera fase de l'Olimpíada Matemàtica Espanyola, 

un Tribunal designat per la Reial Societat Matemàtica Espanyola qualificarà els exercicis 

i proposarà als guanyadors de la primera fase, en nombre de tres com a màxim per cada 

Universitat pública existent a la Comunitat Autònoma o per Districte Universitari. La 

decisió del Tribunal és inapel·lable. 

 

5.- Premis de la Fase Local. 

La Reial Societat Matemàtica Espanyola premiarà els alumnes guanyadors amb un 

diploma acreditatiu i una quota anual de soci-estudiant, el que li dóna dret, entre d'altres 



 

 

beneficis, a rebre la revista "La Gaceta" de la Reial Societat Matemàtica Espanyola durant 

un any . 

Aquests premis són independents i compatibles amb quants puguen concedir-se, a més, 

en cada comunitat autònoma o districte universitari. 

 

6.- Fase Nacional. 

A cada comunitat o ciutat autònoma tindrà lloc a continuació una selecció de concursants, 

entre els guanyadors de la primera fase en els Districtes que corresponen a dita Comunitat. 

Aquests seleccionats seran els representants de la comunitat o ciutat autònoma en la Fase 

Nacional de la LV Olimpíada Matemàtica Espanyola, que se celebrarà a Ourense del 21 

al 24 de març de 2019. El nombre de participants en la fase nacional per cada comunitat 

o ciutat Autònoma és el que estableix l'annex a aquest anunci. 

 

7.- La Comissió d'Olimpíades pot autoritzar que la Fase Nacional tinga una plaça 

addicional per a estudiants no contemplats en l'apartat 1 d'aquesta convocatòria. 

 

8.- En la Fase Nacional es premiarà els 36 primers classificats amb medalles d'or, plata i 

bronze, en la proporció 1: 2: 3, respectivament. 

Aquests premis són compatibles amb quants puga concedir el Ministeri d'Educació i 

Formació Professional o qualsevol altra institució. 

 

OLIMPÍADES INTERNACIONALS 

 

9.- Olimpíada Internacional de Matemàtiques 

Els estudiants espanyols que hagen obtingut Medalla d'Or en la fase nacional formaran 

part de l'Equip Olímpic d'Espanya que ostentarà la seua representació en la 60a Olimpíada 

Internacional de Matemàtiques, que se celebrarà a Bath, Regne Unit, al juliol de 2019. 

 

10.- Olimpíada Iberoamericana de Matemàtiques 

La Comissió d'Olimpíades de la RSME decidirà la composició de l'equip que representarà 

a Espanya en la XXXIV Olimpíada Iberoamericana de Matemàtiques, que tindrà lloc a 

Guanajato, Mèxic, al setembre de 2019. Per a això tindrà en compte els resultats d'una 

prova de selecció, en la qual podran participar tant als sis integrants de l'equip espanyol 

de 2019 com els estudiants que, havent obtingut Medalla d'Or en l'edició anterior de 

l'Olimpíada, i que per haver completat els seus estudis de Batxillerat no puguen participar 

en l'edició actual de l' OME, però complisquen els requisits de participació en l'Olimpíada 

Iberoamericana de Matemàtiques. 

 

11.- Olimpíada Femenina Europea 

Les alumnes millor classificades en les fases locals, fins a un màxim de 15, podran 

participar en la prova de selecció de l'equip espanyol que representarà Espanya en 

l'Olimpíada Femenina Europea (EGMO), que se celebrarà a Kíev (Ucraïna) a l'abril de 

2019. Aquesta prova de selecció tindrà lloc al febrer de 2019. 

 

12.- Les dades dels participants formaran part d'un fitxer, responsabilitat de la Comissió 

d'Olimpíades de la RSME, amb domicili a Plaça de Ciències 3, 28040 Madrid i seran 

tractades amb fins d'inscripció i/o participació en l'olimpíada. Així mateix, la inscripció 

i/o participació en la mateixa comporta la cessió de la imatge dels participants per a la 

seva possible reproducció i difusió, sense data de caducitat, en qualsevol tipus de suport 

(cartells, fullets, vídeos, etc.) o publicació que la RSME produisca amb l'única finalitat 



 

 

de difondre l'olimpíada i els seus resultats, mai per a altres fins comercials o publicitaris. 

L'interessat té dret a accedir al fitxer per sol·licitar informació, rectificació, oposició o 

cancel·lació de les seues dades, així com a sol·licitar la no utilització de la seua imatge, 

prèvia la seua identificació, per a cap dels fins no lucratius anteriorment indicats, 

mitjançant escrit dirigit a l'adreça abans indicada. 

 

 

LV OLIMPIADA MATEMÁTICA ESPAÑOLA (2018-2019)  

 

1. Participantes:  

Podrán participar en la LV Olimpiada Matemática Española los alumnos del 
sistema educativo español o equivalente, matriculados durante el curso 2018-
2019 en centros españoles o en centros extranjeros homologados establecidos 
en España, que cursen Bachillerato en el presente curso académico.  

Con carácter excepcional, y si son avalados por escrito por su profesor, también 
podrán tomar parte en la LV Olimpiada Matemática Española alumnos de 3º o 4º 
de E.S.O, de excelentes capacidades, matriculados en alguno de los centros 
descritos en el párrafo anterior en el curso 2018-2019. 

La participación es individual. 

 

2.- Inscripción: 

Los interesados en participar en la LV Olimpiada Matemática Española lo 
solicitarán por escrito, cumplimentando íntegramente el boletín de inscripción 
anexo, el cual enviarán, bien por sí mismos o a través del Centro en que realicen 
sus estudios, al Delegado de la Olimpiada en su Comunidad Autónoma o en su 
Distrito Universitario, a la dirección que figura al pie del mismo. 

3. Desarrollo: 

La Primera Fase, también llamada Fase Local de la LV Olimpiada Matemática 
Española, se realizará a nivel de Comunidad Autónoma o de Distrito Universitario 
y consistirá en la resolución de problemas de matemáticas, en una o dos 
sesiones, a realizar entre los días 18 y 19 de enero  de 2019.  Se realizará en el 
lugar y a la hora que el Delegado de la  Olimpiada establezca a tal fin. 
Excepcionalmente podrán modificarse las fechas si las circunstancias 
particulares de una circunscripción así lo aconsejan. 

Los alumnos inscritos quedan ya convocados para las pruebas sin necesidad de 
comunicación personal posterior. 

Solamente se permitirá la utilización de útiles de dibujo y escritura. En particular, 
no está permitido (y no se podrán introducir en el aula) el uso de calculadoras, 
aparatos electrónicos, teléfonos móviles, libros, tablas u otros documentos 
distintos de los que proporcione el Tribunal.  
 

4.- Tribunales de la Fase Local 

En cada Comunidad Autónoma o Distrito Universitario, cuando no se hayan 
coordinado a nivel autonómico para la realización de la primera fase de la 
Olimpiada Matemática Española, un Tribunal designado por la Real Sociedad 
Matemática Española calificará los ejercicios y propondrá a los ganadores de la 
primera fase, en número de tres como máximo por cada Universidad pública 



 

 

existente en la Comunidad Autónoma o por Distrito Universitario. El fallo del 
Tribunal es inapelable.  

5.-  Premios de la Fase Local. 

La Real Sociedad Matemática Española premiará a los alumnos ganadores con 
un Diploma acreditativo y una cuota anual de socio-estudiante, lo que le da 
derecho, entre otros beneficios, a recibir la revista “La Gaceta” de la Real 
Sociedad Matemática Española durante un año.  
Estos premios son independientes y compatibles con cuantos puedan 

concederse, además, en cada Comunidad Autónoma o Distrito Universitario. 

6.- Fase Nacional. 

En cada Comunidad o Ciudad Autónoma tendrá lugar a continuación una 
selección de concursantes, entre los ganadores de la primera fase en los 
Distritos que corresponden a dicha Comunidad. Estos seleccionados serán los 
representantes de la correspondiente Comunidad o Ciudad Autónoma en la Fase 
Nacional de la LV Olimpiada Matemática Española, que se celebrará en Orense 
del 21 al 24 de marzo de 2019. El número de participantes en la fase nacional 
por cada Comunidad o Ciudad Autónoma será el establecido en el anexo a este 
anuncio.  
 

7.- La Comisión de Olimpiadas puede autorizar que la Fase Nacional tenga una 
plaza adicional para estudiantes no contemplados en el apartado 1 de esta 
convocatoria.  
 

8.- En la Fase Nacional se premiará a los 36 primeros clasificados con medallas 
de oro, plata y bronce, en la proporción 1:2:3, respectivamente. 
Estos premios son compatibles con cuantos pueda conceder el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional o cualquier otra Institución.  
 

OLIMPIADAS INTERNACIONALES 

 

9.- Olimpiada Internacional de Matemáticas 

Los estudiantes españoles que hayan obtenido Medalla de Oro en la fase 
nacional formarán parte del Equipo Olímpico de España que ostentará su 
representación en la 60ª Olimpiada Internacional de Matemáticas, que se 
celebrará en Bath, Reino Unido, en julio de 2019.  

 

10.- Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas 

La Comisión de Olimpiadas de la RSME decidirá la composición del equipo que 
representará a España en la XXXIV Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, 
que tendrá lugar en Guanajato, Méjico, en septiembre de 2019. Para ello tendrá 
en cuenta los resultados de una prueba de selección, en la que podrán participar 
tanto los seis integrantes del equipo español de 2019 como los estudiantes que, 
habiendo obtenido Medalla de Oro en la edición anterior de la Olimpiada, y que 
por haber completado sus estudios de Bachillerato no puedan participar en la 
edición actual de la OME, pero cumplan sin embargo los requisitos de 
participación en la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas.  



 

 

 

11.-  Olimpiada Femenina Europea  

Las alumnas mejor clasificadas en las fases locales, hasta un máximo de 15, 
podrán participar en la prueba de selección del equipo español que representará 
a España en la Olimpiada Femenina Europea (EGMO), que se celebrará en Kiev 
(Ucrania) en abril de 2019. Dicha prueba de selección tendrá lugar en febrero de 
2019.  
 
12.- Los datos de los participantes formarán parte de un fichero, responsabilidad 
de la Comisión de Olimpiadas de la RSME, con domicilio en Plaza de Ciencias 
3, 28040 Madrid y serán tratados con fines de   inscripción y/o participación en 
la olimpiada. Asimismo, la inscripción y/o   participación en la misma conlleva la 
cesión de la imagen de los participantes para su posible reproducción y difusión, 
sin fecha de caducidad, en cualquier tipo de soporte (carteles, folletos, vídeos, 
etc.) o publicación que la RSME produzca con el único fin de difundir la olimpiada 
y sus resultados, nunca para otros fines comerciales o publicitarios. El interesado 
tendrá derecho a acceder al fichero para   solicitar información, rectificación, 
oposición o cancelación de sus datos, así como a solicitar la no utilización de su 
imagen, previa su identificación, para   ninguno de los fines no lucrativos 
anteriormente indicados, mediante escrito   dirigido a la dirección antes indicada. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

LV Olimpíada Matemàtica Espanyola 

Convocatòria per a la Primera Fase 

En  la Universitat Jaume I les proves de la Primera Fase de la LV Olimpíada 

Matemàtica Espanyola es realitzaran en les següents sessions: 

 

 Primera Sessió:  
 

Lloc: Aula TD1201AA 

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.  

Universitat Jaume I  

Avinguda Sos Baynat, s/n. Castelló 

 

Data:  Divendres 18 de gener de 2019  

 

Hora:  9:30 hores 

 

 Segona Sessió:  

 

Lugar: Aula TD1201AA 

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.  

Universitat Jaume I  

Avinguda Sos Baynat, s/n. Castelló 

 

Data:  Divendres 18 de gener de 2019  

 

Hora:  15:30 hores 
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