A l'atenció del cap de departament de matemàtiques del centre.
Benvolgut company – benvolguda companya,
Ens plau comunicar-vos que les Proves Cangur 2015 ja estan en marxa. La data de
celebració d'enguany és dijous 19 de març.
Les Proves Cangur es fan arreu d'Europa i altres llocs del món de forma simultània, i
consisteixen en la resolució de 30 problemes de diversa dificultat, diferents dels que
trobem habitualment als llibres de text. Mentre que a les aules centrem els nostres
enunciats en treballar quelcom que apareix en el curriculum i que hem treballat a classe,
les Proves Cangur recullen situacions que requereixen de l'ús de la geometria,
raonament, càlcul, sentit comú, assaig-error, etc, sovint combinades entre sí, per tal de
trobar la resposta correcta. Les Proves Cangur a les Illes Balears s'han adreçat, fins ara,
als alumnes dels nivells de 3r d'ESO, 4t d'ESO, 1r de batxillerat i 2n de batxillerat. La
novetat d'aquest any és la participació dels centres d'educació primària, que ho faran des
del propi centre.
A Menorca, els centres d'educació secundària i batxillerat fan la prova al propi centre, si
bé algun any us heu organitzat i heu fet la prova en una o dues seus. Des de
l'organització us convidem a formar un equip de treball-organització per tal d'intentar-ho
novament. Des d'aquí us facilitaríem tot allò que poguéssiu necessitar, si és a les nostres
mans, com ara proves per a fer una gincana matemàtica amb els alumnes participants,
igual que fem a Mallorca. Si això no fos possible, us convidem almenys a ajuntar-vos
alguns centres i que un d'ells faci de centre d'acollida per als demés, per tal de donar un
caire més festiu a la trobada (hi ha centres que ja ho fan). Podeu completar la jornada
amb la gincana, o amb la projecció d'una pel·lícula, etc.
A partir d'avui mateix ja està obert el termini d'inscripció de centre, i fins el 14 de
novembre, mentre que el termini per inscriure els alumnes és entre el 17 de novembre i el
12 de desembre, ambdós inclosos. Per a inscriure el vostre centre, un professor ha
d'anar a la web http://www.xeix.org/inscripcionscangur/inscr_particip.php
on haurà d'indicar:
Del centre:
• nom del centre
• correu electrònic del centre
• població del centre
• illa
• NO HEU D'INDICAR RES EN
Lloc on preferiu realitzar les proves
Del professor responsable:
• nom i llinatges
• correu electrònic
• telèfon de contacte
(preferible mòbil amb whatsapp)

Una vegada feta la inscripció, el professor responsable rebrà un correu electrònic a
l'adreça que ens haurà indicat amb el codi de centre. Es molt important que el correu
electrònic que ens faciliteu estigui operatiu i, més encara, que el professor
responsable de centre el faci servir assiduament, ja que el correu electrònic serà la via
de comunicació habitual entre l'organització i els centres participants.
Durant el periode comprès entre el 17 de novembre al 12 de desembre, a la mateixa web
que abans hi podreu inscriure els alumnes. El més senzill és incriure els alumnes tots
a la vegada i quan estigui tancat el llistat dels participants. En cas que fos necessari
fer algun canvi, intentarem que voltros mateixos pogueu canviar el nom d'alumnes inscrits,
inscriure nous alumnes o eliminar alumnes inscrits. Enguany no atendrem peticions
particulars per correu electrònic. Us pregam que, una vegada inscrits tots els alumnes,
ingresseu la quantitat de 2€ per alumne al número de compte 0487 2080 30
2000002929, en concepte de despeses d'organització.

Tant de bo que, professors de matemàtiques com som, sabrem seguir les
instruccions anteriors així com ingressar la quantitat exacta per tal
d'ajudar-nos a què la inscripció sigui àgil i senzilla
Per contra, el canvi de nom és permès fins dimarts dia 17 de març, inclòs, per tal de poder
substituir un alumne per un altre del mateix nivell en cas de tenir una baixa de darrera
hora que el centre vulgui aprofitar amb la participació d'un altre alumne.
Dates d'interès:
• Periode d'inscripció de centre: a partir de la data de recepció d'aquesta carta,
fins el 14 de novembre.
• Periode d'inscripció d'alumnes: entre el 17 de novembre i el 12 de desembre,
ambdós inclosos.
• Pagament: Abans de dia 12 de desembre.
• Recollida de material: 18 de març a les seus universitàries.
• Prova Cangur 2015: dijous 19 de març de 2015.
• Publicació de resultats: aproximadament, 21 d'abril.
• Cerimònia lliurament de premis a Palma: prevista per dia 7 o 8 de maig.
• Cerimònia lliurament de premis a Menorca, si escau: prevista pel 15 de maig.
Insistim en la necessitat de respectar el calendari d'inscripció i de pagament establert.
En arrencar el gener necessitem tenir les dades exactes d'inscripció per tal d'iniciar tot el
procés logístic que hi ha al darrere.
Aprofitam l'avinentesa per a convidar-vos a participar de l'organització de les Proves
Cangur, ja sigui com a centre o individualment. Les Proves Cangur són de tots i per a
tots. Animau-vos i col·laborau!!
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.

