Sr/Sra director/a del centre.
Us informam que ja s'ha obert el termini per inscriure's a les proves Cangur 2014. Aquestes són
unes proves matemàtiques que es fan arreu d'Europa i altres llocs del món, el mateix dia, amb la
intenció d'acostar unes altres matemàtiques, més centrades en el raonament, als nostres alumnes.
Les Proves Cangur van adreçades a alumnes dels nivells de 3r d'ESO, 4t d'ESO, 1r de batxillerat i
2n de batxillerat, i poden participar-hi tots aquells estudiants que estiguin matriculats en un centre
d'educació secundària o batxillerat de les Illes Balears que participi a les Proves Cangur, de manera
que no s'accepten sol·licituds d'alumnes a títol individual.
Per a poder participar-hi, el vostre centre ha de designar un professor responsable que s'ha
d'inscriure a la web
http://www.xeix.org/inscripcionscangur/inscr_particip.php
Amb la seva inscripció, queda inscrit també el vostre centre. Aquest professor s'encarregarà de ser
el contacte entre nosaltres, l'organització, i vosaltres, el centre, realitzarà la inscripció dels alumnes i
farà arribar, a vosaltres i als alumnes, tota la informació que us afecti a cada part.
El termini d'inscripció del professor de contacte, i per tant del centre, és des d'avui mateix fins dia
20 d'aquest mes de desembre. El termini per inscriure els alumnes i fer el pagament corresponent
és de dia 7 de desembre a dia 10 de gener, data límit.
El centre haurà d'ingressar 2€ per alumne inscrit, al número de compte 0487 2080 30 2000002929,
en concepte de despeses d'organització.
La data de la prova d'aquesta edició serà DIJOUS 20 DE MARÇ DE 2014, en els llocs i horaris
habituals, si bé els detalls s'aniran concretant al llarg de les properes setmanes.
Si el vostre centre decideix participar a les Proves Cangur 2014 i en el cas que aquestes es duguin a
terme en algun lloc distint del propi centre, amb la inscripció s'entén que accepteu les normes
següents:
•

Els alumnes participants han de ser alumnes amb ganes d'aprofitar l'activitat o activitats de
la jornada.

•

Els professors acompanyants el dia de l'activitat són responsables dels seus alumnes.

•

Professors i alumnes han d'anar degudament identificats el dia de la prova (donarem més
detalls més endavant d'aquest aspecte).

Per a qualsevol dubte o aclariment, adreceu-vos a cangur@xeix.org i us respondrem amb la major
celeritat possible.
Per a nosaltres serà un plaer comptar amb la vostra participació.

Rebeu una salutació cordial,
L'organització.

