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Organitzen:

Què és ESTALMAT?
ESTALMAT (ESTímul del TALent MATemàtic) és un programa formatiu orientat a desenvolupar
les capacitats i habilitats en Matemàtiques dels nins i nines amb especial talent en aquest
camp. És un projecte de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales consolidat a
nivell estatal i que a les Illes Balears organitzen la Universitat de les Illes Balears i Xeix.

Com s’organitza?
Els nins i nines que entren al projecte ESTALMAT reben formació i atenció especialitzada durant
dos cursos acadèmics, coincidint aproximadament amb els primers cursos d’educació secundària.
Cada curs comença a finals de setembre amb un campament matemàtic de cap de setmana i,
posteriorment, es desenvolupa en unes vint sessions d’octubre a maig que se celebren els
dissabtes pel matí.
Aquestes sessions seran engrescadores per als alumnes, on aprendran una vessant diferent de
les matemàtiques i s’estimularan les seves capacitats. A banda d’això, hi ha activitats
complementàries (cerimònies d’obertura i tancament, sortides educatives i lúdiques, etc.).

Quin cost té per a les famílies?
Absolutament cap. El programa és gratuït per a tots els participants. Hi ha borses de transport
per a aquelles famílies que ho necessitin (subjectes a disponibilitat pressupostària).

Com es pot participar?
El curs 2018-19 poden entrar al programa quinze nins i nines, nascuts l’any 2005 o l’any 2006.
Per participar a ESTALMAT cal inscriure’s durant el mes de maig i superar les proves de selecció,
consistents en una prova escrita i una entrevista personal, que se celebraran a principis de juny.
Col·laboren

DL: PM664-2018

Dates importants
Inscripció a les proves
de selecció:
Del 7 al 27 de maig
a http://estalmat.uib.cat

Proves de selecció:
2 de juny
a partir de les 10 h
a la UIB

Publicació de la llista
definitiva d’admesos:
15 de juliol
a http://estalmat.uib.cat

Disseny: Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia. Direcció de l’Estratègia de Comunicació Interna i Promoció Institucional de la UIB. http://dircom.uib.cat

