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Instruccions per al desenvolupament de la prova 

1. Comprovació del material rebut 

 Aquesta tramesa ha de contenir: 
 

• Llistes, per centres, dels alumnes inscrits i han de fer la prova en aquesta seu. 
• Etiquetes individualitzades dels participants, agrupades per centres. 
• Cartells de la prova Cangur 2004. 
• Quaderns d’enunciats, en bosses transparents precintades, amb la indicació del 

nivell. (S’ha fet servir bosses transparents a fi i efecte que sigui possible comprovar-
ne la quantitat, però és convenient mantenir les bosses precintades fins al mateix 
moment de la prova. ) 

• Fulls de respostes. 
• Bolígrafs Cangur-SCM  i pins Cangur diferenciats per nivells. 
• Model d’acta del Cangur-2004 que us demanem que redacteu en acabar la prova. 
• Full informatiu sobre el projecte ESTALMAT, una organització  de la SCM i la 

FEEMCAT. 
 

Si us plau, telefoneu la Núria Fuster, a la secretaria de la SCM, (933 248 583) o feu un 
e-mail a  nfuster@iecat.net per confirmar la recepció correcta del material. En 
aquest mateix telèfon podreu demanar informació abans de la prova o durant el 
seu desenvolupament.  
 
 2. Preparació 
 
 Convé que abans de ¾ de 10 del matí del dia 24 de març (o a l’hora escaient en 
alguns centres que fan una adaptació de l’horari) disposeu a les taules en les quals els 
participants faran la prova: els fulls de resposta, els bolígrafs i alguns fulls de paper en 
blanc que no s’incorporen a la tramesa però que us demanem que faciliteu. 
 
 Tot seguit  convé que feu entrar ordenadament els alumnes i les alumnes a l’aula 
on han de fer la prova i els doneu indicacions sobre la forma correcta d'emplenar el full 
de respostes. Recordeu que les lletres que indiquen les respostes han de ser escrites 
en majúscules i que, si cal corregir, s'ha de fer tal com s'indica al mateix full de 
respostes. No cal que facin servir el bolígraf Cangur-SCM; si porten llapis o un altre 
bolígraf i el volen fer servir, també ho poden fer així. 

 També és convenient que es faci una reflexió sobre la natura de la prova Cangur, 
ben diferent d’un examen, un recordatori del fet que no es poden tenir calculadores i 
una explicació de la manera com es valora la prova.  

 3. Identificació dels participants 

  Abans de la prova haureu de preparar amb els responsables de cada centre el 
repartiment de les etiquetes nominals, identificació per al Cangur-2004. Segurament 
l’opció més recomanable serà que cada responsable de centre rebi les etiquetes dels 
participants del seu centre i les vagi repartint durant el desenvolupament de la prova.  



Cada participant haurà d’enganxar l’etiqueta amb les seves dades personals 
al full de respostes  però, tanmateix, com a mesura de precaució és recomanable 
que cadascú escrigui també nom i cognoms, DNI i nivell al full de respostes mentre no 
hi tingui enganxada l’etiqueta. 

 Veureu que els fulls d’etiquetes tenen, al final de cada nivell, en el conjunt 
d’etiquetes de cada centre, algunes etiquetes en blanc. Aquestes etiquetes s’hauran de 
fer servir, en cas que en algun centre hi hagi hagut alguna variació de les dades 
respecte la inscripció individualitzada perquè els alumnes o les alumnes en aquesta 
situació hi escriguin amb lletra ben clara les seves dades personals. La intenció de la 
SCM és que cap alumna ni cap alumne que acudeixi a la seu del Cangur per 
fer la prova es quedi sense fer-la, amb el benentès que posteriorment caldrà que 
se’n doni compte a la SCM per al cas que calgui corregir algun aspecte administratiu. 
En la tramesa de material ja s’ha tingut en compte un petit percentatge d’augment per 
preveure aquesta possibilitat però, si fes falta, us demanem la vostra col·laboració per 
solucionar-ho de la millor manera possible. 

 4. Desenvolupament de la prova 

 Poc abans de les deu (o de l’hora fixada per al començament de la prova) es farà la  
distribució als participants dels quaderns d’enunciats.  Noteu que els colors verd, blau, 
groc i rosa (vermell clar) corresponen als nivells 1, 2, 3 i 4, respectivament.  De les deu 
fins a un quart de dotze (o durant els cinc quarts d’hora adequats si s’ha adaptat 
l’horari), realització de la prova Cangur-2004.  

 Si mentre dura la prova algun participant demana un nou full de respostes caldrà 
tenir molta cura que quedi correctament identificat; si es pot recuperar l’etiqueta es 
farà així i, altrament, es farà omplir una etiqueta en blanc. Convé que, en acabar, cada 
participant deixi el full de respostes a la seva taula per facilitar-ne la recollida 
ordenada. El bolígraf, i el quadern d'enunciats queden a disposició de cada participant 
i, en el moment d’acabar la prova, podeu donar als participants el pin i anunciar-los 
que rebran un diploma commemoratiu personalitzat. 

     4. Acta 
 
 Us demanem que, en acabar, el professorat que hagi col·laborat en la supervisió de 
la prova signi una acta, on consti la relació dels centres que han realitzat la prova en el 
corresponent centre-seu i el nombre total de participants de cada nivell que han 
presentat la prova. Si s’ha produït alguna incidència que convingui destacar, també es 
farà constar en l’acta. 

 5. El  retorn de la informació. 

 El mateix dimecres dia 24 de març a la tarda o el dijous dia 25 de març, el mateix 
servei de missatgeria que us ha portat el material passarà  a recollir: 

• L’acta sobre el desenvolupament de la prova 
• Els fulls de respostes, classificats per centres i per nivells dintre de cada 

centre. 

Us reiterem l'agraïment de la Societat Catalana de Matemàtiques per la vostra desinteressada 
col·laboració en el desenvolupament de les prova Cangur-2004. Desitgem que tot l'esforç que 
vosaltres i nosaltres hi dediquem de manera altruista serveixi com un element de difusió de la 
cultura matemàtica.  
 
Esperem els vostres suggeriments per a edicions futures i desitgem sort als vostres alumnes i 
les vostres alumnes.  


