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Societat Catalana de Matemàtiques 

 
 
 
 
Els estatuts de l'associació internacional Le Kangourou sans frontières  (KSF) en el marc de la 
qual es convoca el Cangur de la SCM assenyalen l'objectiu d'organitzar el mateix dia en molts 
països un joc-concurs per tal d'estimular i motivar una àmplia majoria de l’alumnat en l'apre-
nentatge de les matemàtiques. 
 
Haureu vist que el dia de la prova Cangur serà, l'any 2016 a Catalunya, el dijous dia 7 d'abril. 
Aquesta data no coincideix amb el dia oficial (tercer dijous de març)  ja que el 17 de març és el 
dijous abans de Setmana Santa i en una altra ocasió que va succeir això va haver-hi un descens 
substancial de participació en tots els nivells. Per establir la nostra data s'ha valorat com a fona-
mental l'objectiu indicat del KSF. 
 
Aquest aspecte s'ha tingut també molt en compte per a prendre la decisió de fer la prova de 1r, 2n 
i 3r d’ESO al propi centre, perquè així es facilita que participin el major nombre d’alumnes d’aques-
tes edats, igual com es va pensar el curs passat per 5è i 6è de Primària. En molts països el 
concurs Cangur es fa com una activitat de classe i hi participa tot l'alumnat. Cada centre podrà 
adaptar l'activitat a la pròpia organització però ens volem acostant a l'objectiu que persegueix 
KSF, que tot l'alumnat es motivi per a les matemàtiques i pugui mostrar tot allò que sap. 
 
Per altra banda, volem que entengueu que posar em marxa l’any passat la Prova Cangur a 5è i 6è 
de Primària i enguany a 1r i 2n de l’Educació Secundària ha estat una tasca força àrdua. La 
Comissió Cangur ha hagut de prendre decisions molt complicades, que han estat molt meditades 
sobre inscripció, dia i horaris de la prova, lloc de la prova, quotes, etc. S'han tingut en compte 
possibilitats diverses i s'ha debatut a fons, però calia prendre una decisió. Justament perquè hem 
valorat els pros i els contres de cada opció sabem que les instruccions que es donen per al 
Cangur 2016 no seran del grat de tothom però ja hem escoltat algunes de les observacions que 
hem rebut i hem fet algunes modificacions.   
 
Acabo aquest escrit per demanar-vos que ens tingueu confiança i que espereu a finalitzar la prova 
Cangur del 2016 per enviar-nos els vostres suggeriments de millora pel curs 2017. Tindrem en 
compte tot  el que ens comenteu i mirarem de solucionar tots aquells problemes que hagin sorgit 
al llarg d’aquest curs.  
 
Estarem en contacte. Cordialment, 
 
 
 
 
Marta Berini 
Presidenta de la comissió Cangur de la SCM 
 
 
 
Noves adreces de contacte pels diferents nivells ed ucatius per consultar dubtes sobre el 
desenvolupament de la prova Cangur 2016 
 
4t d'ESO, 1r i 2n de BTX i cicles formatius :    cangurscm@gmail.com  
5è i 6è de primària.    cangurprimaria@gmail.com  
1r, 2n i 3r d'ESO:      cangur123eso@gmail.com  
 


