XXVI JORNADES MATEMÀTIQUES
COL·LEGI GUADALAVIAR
El dissabte 25 de febrer va tindre lloc, al Col·legi Superior d’Enginyers de
Telecomunicació i al de Camins, Canals i Ports; a la Universitat Politècnica de
València, les proves classificatòries de les XXVI Jornades Matemàtiques que
organitza el Col·legi Guadalaviar de València.
El Trullàs, per quart any consecutiu i amb una selecció de 25 alumnes de cinquè i
de sisé he pres part en eixe event i confia en haver fet un bon paper.
El premi ja l’hem guanyat i era
anar a participar i a interactuar
amb els millors matemàtics del
país i tot dins del marc
incomparable de la Universitat
Politècnica de València.
Tots els anys que hem anat hem
aconseguit classificar-nos i, en
dues ocasions l’alumne Raúl
Llorca ha guanyat el primer premi.
La jornada va ser molt bonica per a l’alumnat i va posar a prova les seues capacitats
en les diferents proves que van tindre que resoldre. Eren 3.200 els alumnes
participants i ho feien simultàniament en les diferents seus de València, Castelló,
Alacant. Palma de Mallorca, Zaragoza...
D’aquesta primera prova
eixiran els, aproximadament,
700 alumnes que disputaran
la final a la seu del col·legi
Guadalaviar de València el
dissabte 1 d’abril.
Els nostres alumnes han
treballat de valent fent l’esforç
perquè volen classificar-se,
quants més millor, i poder representar al col·legi Trullàs d’una manera digna arribant
a la final.
Sols ens queda esperar, creuar els dits ... i que ens trien.
Des d’aquestes línies volem agrair als pares que ens acompanyaren i ens donaren
suport en tot moment i al CEIP Trullàs que va posar a la nostra disposició un autobús

per que no ens faltara de res i puguerem compartir eixe viatge tots junts amb pares
i mestres.
Gràcies a tots i esperem continuar fent números.
Els alumnes que hem representat al col·legi són:
5é CURS

6é CURS

Aina Brisa Pedrón

Adrián Cruz Artola Bordes

Alex Candelas Bas

Manuela Barrull Vargas

Héctor Clérigues Piles

Rubén Beltrán Romay

Marina Duart Ciscar

Blanca Casany Liberos

Emma Hartley Gargallo

Carles E Company Part

Laia Iniesta Montaner

Raquel Gil Villar

Amanda López Palau

Lorena Eva Ibáñez Taberner

Marta Morello Domingo

Raúl Llorca Gómez

Nayra Ortiz Boscá

Nuria Moreno Rubio

Eric Sales Caparrós

Nerea Part Jiménez

María Sales Urios

Rubén Tormo Piles

Marc Yuste Sancho

Marc Ruíz Váquer
Adrián Tarazona Ibor

