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Damià Torres puja al pòdium universitari internacional amb 17 anys

Joana Casals. Espai Cívic. 08.03.2015

El nostre jove valencià per edat hauria d'estudiar Segon de Batxillerat. El van avançar un curs a Primà-

ria, i això no li va impedir ser l'únic estudiant de l'Estat amb els tres ors científics l'any passat: matemà-

tiques, física i química, i rebre dos homenatges: un a la Generalitat, i l'altre al Col·legi de Químics de

València.

Competint amb estudiants de tot el Grau Universitari de Matemàtiques d'onze països, el campió valen-

cià ha quedat Tercer d'Espanya en l'olimpíada universitària, la ''XVII OLIMPIADA IBEROAMERICANA

DE MATEMÁTICA UNIVERSITARIA'', i sisè en la classificació internacional, amb quatre anys menys.

Actualment estudia a Barcelona Primer de Matemàtiques i Enginyeria Física, amb beques de residèn-

cia i matrícules universitàries, després d'haver estat seleccionat pel CFIS, Centre de Formació Interdis-

ciplinària Superior de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Damià ens ha tornat a sorprendre, obtenint una nova medalla de Plata, aquesta vegada universitària,

competint amb estudiants que cursen la carrera de matemàtiques d'Argentina, Brasil, Colòmbia, Costa

Rica, Cuba, Equador, Mèxic, El Salvador, Veneçuela, Portugal i Espanya. La màxima puntuació ha es-

tat per a un portuguès, 19 punts, Miguel Moreira.

Els tres primers classificats de l'Estat són estudiants de la UPC -Universitat Politècnica de Catalunya- i

del Projecte CFIS. El classificat número 10, també és valencià.

QÜESTIONS

1.- Assenyale els elements pragmàtics del text.

2.- Indique l'àmbit d'ús, el gènere, la funció lingüística predominant, la intencionalitat comunicativa i el

tema del text.

3.- Basant-se en els exemples del text, explique la diferència entre sigles i acrònims.

4.- Busque al text les dues oracions copulatives i analitze sintàcticament la més extensa.

5.- Redacte una notícia o un esdeveniment important actual amb un mínim de 15 línies.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2015, de la Dirección General
de Formación Profesional  y Enseñanzas de Régimen Especial,  por  la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de
Formación Profesional (DOCV 18-03-2015).


