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Curs 2016/2017

A les famílies dels nostres alumnes de 4t d’ESO i Batxillerat
Benvolguda família,
Des de l’Escola volem potenciar la participació en activitats que permetin a aquells alumnes que ja estan
motivats i excel·leixen en alguna matèria, mantenir aquesta motivació afavorint l’adquisició de nous
aprenentatges i la superació de reptes que depassen, potser, la programació general del curs. És en aquest
sentit que els hem fet la proposta als vostres fills i filles de participar en l’anomenada “Prova Cangur”.
La “Prova Cangur” és una activitat puntual que tindrà lloc el mes de març i consisteix en la resolució d’uns
reptes matemàtics en un temps màxim d’una hora i quart. Aquesta prova té lloc en diferents seus del món
algunes de les quals són a Barcelona i té un preu d’inscripció de 3 euros en concepte d’organització,
preparació i correcció.
A Catalunya, València i les Illes Balears, la prova l’organitza la Societat Catalana de Matemàtiques que
forma part, juntament amb uns altres 40 països, de l’organització internacional “Le Kangourou sans
frontières”. L’objectiu d’aquesta organització és precisament la difusió i aprenentatge de les matemàtiques.
Als països de parla catalana hi varen participar uns 5.000 alumnes l’any 2000 i en l’anterior edició varen
arribar a 22.000. Cada cop, doncs, la participació millora i també milloren els resultats obtinguts.
Des de l’Escola, setmanalment, anirem demanant reptes a resoldre als alumnes participants. Això
comportarà una certa tasca acadèmica tant pels alumnes com pels professors que ja anirem organitzant en
funció de les setmanes.
Durant el temps que duri l’activitat us anirem informant de dates d’inscripció i altres dades d’interès que
ens vagin arribant.
Cordialment,
Seminari de Matemàtiques
Barcelona, 15 de desembre de 2016
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(per retornar a la cap de seminari el dia de la primera trobada)

✄%---------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------El pare/mare/tutor/tutora de l'alumne/a .......................................................................................................
de ........ de/d’ ......... estem assabentats i d'acord amb la participació del nostre fill/a a la Prova Cangur del
curs 2016/2017 i a abonar els 3,00€ de la inscripció.
Signatura i DNI
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