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�Els centres educatius e institucions
interessades en mostrar les seues
activitats i projectes educatius en

aquest suplement poden enviar fotos i
un text explicatiu a

levante.aula@epi.es

EL MERCANTIL VALENCIANO

Estalmat , el projecte d’estímul
del talent matemàtic per a xiquets
amb especial capacitat envers
aquesta matèria, acaba d’encetar el
seu desé curs a la Comunitat Va-
lenciana arribant durant este pe-
riode a un total de  joves. Un
aniversari  que fa especial il·lusió al
coordinador del programa i vice-
rector d’Estudis de Postgrau de la
Universitat de València (UV), Ra-
fael Crespo, que assenyala que
aquells dels  primers alumnes
d’Estalmat, que començaren en
 a gaudir d’esta innovadora ex-
periència didàctica amb  anys,
que decidiren estudiar Ma-
temàtiques en la UV «el prò-
xim  d’octubre viuran la
seua festa de graduació».

Estalmat és un projecte
educatiu impulsat per la
Reial Acadèmia de Ciències
que va a començar a rodar fa
 anys a Madrid i que Cres-
po va implantar en la Co-
munitat fa una dècada quan
era degà de la Facultat de
Matemàtiques de la UV. 

Vint dissabtes per curs
En esta iniciativa estan im-
plicats uns  professors de
Matemàtiques, la majoria
d’ells de Secundària però
també de les universitats,
que durant  dissabtes pel
matí al llarg de tot el curs or-
ganitzen desinteressada-
ment activitats lúdicomate-
màtiques i extracurriculars
destinades a incentivar el
talent matemàtic dels joves.

L’experiència dura dos
cursos i cada promoció està
oberta a  xiquets. És a dir,
que ara mateix hi ha 
alumnes participant en Es-
talmat: Els  escolars de primer
d’ESO ( anys) de la desena pro-
moció, més altres  de n d’ESO
( anys) de la novena promoció

que ara estan en el  darrer curs d’Es-
talmat. Però, el projecte no acaba
ací, ja que els lligams que s’han cre-
at són tant forts que vora un cente-
nar d’antics alumnes continuen
vinculats a Estalmat com a veterans
i al menys un dissabte al mes tam-
bé s’organitzen activitats per a ells.   

Com és ja tradicional, el curs va
començar el passat  de setembre
amb un campament celebrat aRe-
quena i patrocinat per l’ajuntament
d’este municipi. El CSIC també
dóna suport al projecte gestionant,
una visita anual a algun dels seus
centres d’investigació valencians.

«Balanç positiu»
Crespo fa un balanç «posi-
tiu» d’esta primera dècada
d’Estalmat en el seu objec-
tiu de «promocionar el ta-
lent matemàtic». Tanma-
teix aclareix que la propos-
ta «més que alumnat d’altes
capacitats, el que busca son
escolars amb gust per les
matemàtiques». «Volem fo-
mentar les matemàtiques
perque estes ajuden a pen-
sar, a meditar i a estratificar
la ment», apunta.  

Juan Luis Costa, presi-
dent de l’Associació de Fa-
miliars i Amics d’Estalmat
(Asfames) defineix la ini-
ciativa com «un oasi de les
matemàtiques, on els esco-
lars poden trobar un lloc
per aprendre amb una di-
dàctica molt innovadora».
De fet, subratlla que «l’únic
dia de la setmana en el que
no cal alçar del llit als nostres
fills és el dissabte que han
d’anar a Estalmat, ja que
estan molt il·lusionats».

Estalmat convoca quan
arriba juny un procés de

sel·lecció per a les  places que ofe-
reix cada curs. Més informació al
blog del projecte en internet 
(estalmatcv.blogs.uv.es).
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Estalmat, l’oasi de
les matemàtiques

EL REPORTATGE

EL PROJECTE D’ESTÍMUL DEL TALENT MATEMÀTIC ARRANCA EL SEU DESÉ CURS AMB
25 NOUS ALUMNES DE 12 ANYS AL LLARG D’ESTOS 10 ANYS 250 ESCOLARS HAN
PARTICIPAT EN UNA INICIATIVA EN LA QUE S’HAN IMPLICAT 35 PROFESSORS VOLUNTARIS
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JORNADA INAUGURAL de la desena promoció d’Estalmat. L’alumnat i els professors que este exercici 2016-17 par-
ticipen en el projecte Estalmat durant la inauguració del curs fa dos dissabtes. El tradicional campament «matemàtic»
de Requena en el que arranca cada promoció d’Estalmat. En la imatge els escolars participant d’un divertit joc matemàtic.

Altra imatge del campament de Requena d’enguany amb part dels joves treballant en equip. F PROJECTE ESTALMAT.3
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La sèrie Bona Nit, produïda per
Prime TV valenciana, ha complit
un any d’emissions a la pantalla
de LevanteTV. La sèrie d’anima-
ció infantil protagonitzada per
una simpàtica rata penada, Ulle-
retes, ha rodat per tota la geogra-
fia valenciana, des de Morella fins
a Oriola, passant pel Racó d’Ade-
mús o l’Alt de les Barraques. 

Ha recorregut les trenta-dos
comarques que componen el
mapa de la Comunitat Valenciana
amb l’objectiu de donar a conéi-

xer, fil per randa, la seua gastro-
nomia, les seues festes, els seus
parcs naturals, en definitiva, la
seua cultura.

Abans d’anar-se’n a dormir
Tres-cents seixanta-cinc capítols,
un per a cada dia de l’any, que
s’han emés per InformaciónTV i
LevanteTVabans de l’informatiu
de la nit, Levante Notícies. Cada
dia, abans d’anar-se’n a dormir, els
més menuts de la casa han aprés
amb Ulleretes llocs per visitar
amb els seus pares, festes singu-
lars de què gaudir (els Enfarinats
d’Ibi, la processó de la Mare de
Déu de la Salut d’Algemesí amb
les muixerangues, el rei Pàixaro de
Biar, la Festa de la Cirera de Se-
rra…), jocs tradicionals (el sam-
bori, les birles, la pilota a mà, el ce-

menteri…) o a dir en bon valencià
paraules que habitualment subs-
tituim per castellanismes.

La sèrie començà a emetre’s la
vespra del Nou d’Octubre de ,
una data simbòlica per als valen-
cians amb un capítol dedicat al
dolç protagonista d’eixa festa, la
mocadorà. 

La tria del personatge protago-
nista de la sèrie, disseny de Juan-
ma Agapito, fou votada per xi-
quets, els fills i filles dels treballa-
dors de LevanteTV, i el seu nom
tampoc fou casual, ja que se’n
volia reforçar l’autoestima dels xi-
quets que porten ulleres i que per
eixe motiu, de vegades, són estig-
matitzats. 

El protagonista, un muppet do-
blat per Verónica March, no es gita
cada nit sense que son pare, in-

terpretat pel periodista Juan David
Matas, li conte una història. Es
tracta de capítols didàctics, senzills
i entretinguts, de dos minuts de
durada, que acosten els més me-
nuts al patrimoni lúdic i cultural
del poble valencià.  

Atés l’èxit i la bona acollida que
ha tingut entre grans i menuts, així
com a les escoles, la cadena d’E-
ditorial Prensa Ibérica el redifon-
drà, de dilluns a divendres, a les
. hores abans de l’informatiu
de la nit.

LEVANTE-EMV VALÈNCIA

Bona Nit compleix un any a LevanteTV
ULLERETES SEGUIRÀ 

EN ANTENA ACOSTANT ALS
MÉS MENUTS LA CULTURA I
EL PATRIMONI VALENCIÀ
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Ulleretes, la titella que protagonitza el Bona Nit. LEVANTE-EMV


