13/03/17

A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DEL COL·LEGI
PROVES CANGUR 2017
Benvolguda família,
El motiu de la present és comunicar-vos la participació del vostre fill/a a les proves de
matemàtiques CANGUR 2017, que des de fa més de 20 anys se celebren de forma simultània
en diferents països d'arreu del món.
A Catalunya, les proves cangur són convocades per la Societat Catalana de Matemàtiques, amb
l'objectiu d'estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques a través dels problemes. La
prova consisteix en un qüestionari de 30 preguntes, de dificultat creixent i resposta tancada,
amb cinc opcions per a cada problema. Els enunciats es consensuen a nivell internacional i són
els mateixos per a tots els participants.
En el cas de Lleida, la prova es realitzarà a l'Escola Politècnica Superior (EPS - Cappont) el
proper dia 16 de març durant el matí. La distribució horària serà la següent:
- 9:00: Crida dels participants de 4t d’ESO
- 9:15: Inici de la prova
- 10:30: Fi de la prova
- 10:30 - 11:00: Esmorzar
- 11:00: Inici dels tallers per als alumnes de 4t d’ESO
- 12:30: Fi dels tallers i tornada cap al centre.
Pensem que és una aposta del centre per tal de potenciar el gust per les matemàtiques i la
ciència entre els nostres alumnes. Enguany ja fa quatre anys que hi participem, amb bons
resultats i sensacions per part de tots. A més, aquest any la participació ha augmentat respecte
a convocatòries anteriors. És per això que des del centre es facilitarà la dotació econòmica i
material necessari per tal que els nostres alumnes puguin assistir-hi.
Finalment, esperem que la prova sigui un èxit i que els vostres fills/es apareguin en la llista de
millors resultats, ja que guanyadors ja ho són.
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