L’acte d’entrega de premis de la prova Cangur 2022 i altres activitats de la SCM serà el dia
23 de maig, a 2/4 de 7 de la tarda, (18.30 h) al Palau de Congressos de la Fira de Barcelona
(avinguda de la Reina Maria Cristina, s/n, 08004.)
•
•

Es podrà visitar una exposició de materials del mmaca (Museu de les matemàtiques de Catalunya)
En el transcurs de l’acte un grup d’alumnes de l’Institut Dertosa, de Tortosa, representarà l’obra de
teatre “Matemàtiques, també cosa de dones” , escrita i dirigida per la professora Núria Serra.

A aquest acte hi són convidades les noies i els nois que tenen premi en la XXVII prova Cangur, en la 58a
Olimpíada Matemàtica --fase catalana--, en l’Olitele , en la Marató de problemes i en el Concurs de relats.
•

•

•

•

Acompanyants: Per a l’acte indicat cada persona premiada podrà anar amb tres persones com a
acompanyants (o amb quatre si en fa prèvia sol·licitud), que poden ser familiars o representants
del centre escolar.
Comunicació d’email de contacte. Es prega que les persones premiades i les famílies facin arribar a
premiscangur@gmail.com una adreça de contacte de l’estudiant i una altra de la família, on
s’envfiarà la invitació formal i, si escau, altres informacions.
Tot i que sortosament ja no hi ha restriccions derivades de la COVID, cal que es confirmi
l’assistència,. Cal fer-ho per email, des d’una adreça de correu que serveixi de contacte, a la
mateixa adreça ja indicada premiscangur@gmail.com .S’ indicarà el nombre d’assistents
(recordem: en principi fins a 3, però en aquest mail es pot sol·licitar un quart acompanyant) perquè,
això sí, després de situar les persones amb premi a les primeres files, s’assignaran localitats
concretes al públic assistent, cosa que es farà per ordre de recepció de la confirmació d’assistència
Accés a l’auditori. Es podrà fer a partir de 2/4 de 6 i es demana que es faci escalonadament. La
possibilitat de visitar l’exposició del mmaca ajudarà a fer més àgil la recepció de convidats.

Una petició: l’any passat, atenent que tothom havia d’anar amb mascareta, es va demanar que les
persones premiades enviessin una foto. Així quan cada grup de premiats sortia a recollir el premi, se’n
veien les fotos a la pantalla. Com que creiem que la idea va ser molt ben valorada, proposem que es torni
a fer. La SCM garanteix que aquestes fotos només tindran la finalitat indicada, no se'n farà cap tipus de
publicació a la web o en paper. Perquè cada persona premiada envii la foto (format jpg) tenen un
formulari a: cangur.org/fotos2022/
Sobre el premi: Tal com es va fer els tres darrers anys abans de la pandèmia, i també el passat any
2021,amb un èxit rotund, l’aspecte fonamental del premi serà un Campus-Matemàtic-Cangur de 3 dies,
organitzat per Explorium-Serveis-Educatius, a celebrar, per torns, entre el 29 d’agost i el 4 de setembre. A
part que durant l’acte d’entrega de premis ja se’n donaran detalls, és important disposar dels correus
electrònics que s’han demanat anteriorment per tal de poder enviar la informació detallada d’aquest
esdeveniment.

