Cangur repta als matemàtics
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Molts s’hi apunten, alumnes d’ESO i Batxillerat, de ciències o de lletres, accepten el repte d’una
divertida prova de matemàtiques que es realitza al mateix temps a països diferents del món.
Les matemàtiques divertides motiven als estudiants. Proves com la Cangur són un vertader
al·licient per alumnes que declaren fins i tot no agradar-los les matemàtiques però que no obstant
es senten atrets per aquests tipus de proves com la Cangur o les Olimpíades que també solen ser
molt participades. Serà perquè són voluntàries i qui s’hi apunta ho fa lliurement, serà perquè estan
pensades per ser entretingudes encara que s’hagi de fer front a la seva dificultat, serà perquè els
posa a prova el seu enginy i la seva imaginació... serà per tots aquests motius i alguns altres, el
que és es un repte personal que aconsegueix el seu màxim objectiu en la majoria dels casos:
incentivar el gust per les matemàtiques. La millor recompensa és la satisfacció personal, pels vuit
primers hi ha premis materials.
Fa ja quinze anys que la iniciativa va sorgir a França, des de llavors més de 43 països de tot el
món hi participen amb un total d’uns tres milions d’estudiants. El fet que es faixi simultàniament
en els diferents centres també suposa una motivació afegida que agrada als alumnes com
comentaven ahir els de l’institut Joan Ramis i Ramis que fa nou anys que realitza aquesta prova a
la que els alumnes donen bona resposta.
Alex Cortado estudia primer curs de batxillerat científic i declarava a la sortida que havia passat
una bona estona i que li havien agradat les proves proposades. El testimoni de Javi López,
estudiant també de primer de batxillerat emperò del social, afirmava que no li agradaven gaire les
matemàtiques i que a classe no s’hi esforçava especialment, però que sí s’havia volgut apuntar a
Cangur i que açò de “menjar-se el coco” li havia agradat. Alumnes de segon cicle d’ESO, tercer i
quart, i els dels dos cursos de batxillerat del Ramis sortien en general satisfets i animats per
tornar-hi a participar.
El professorat declarava ahir sorprendre’s cada any per la quantitat d’alumnes que hi volen
participar i que aquest any han superat els 90 estudiants a l’Institut Joan Ramis i Ramis. La
Societat Balear de Matemàtiques, amb el recolzament de la Universitat de les Illes Balears i Sa
Nostra, organitzen des de fa nou anys aquestes proves. A Balears van ser uns 4.000 alumnes
participants, dels que 900 pertanyen a Menorca i Eivissa. Unes xifres que són una mostra clara de
l’interès que es desperta per aquest tipus de reptes a nivell mundial.

