
Proves Cangur

A finals de l’any 1995 la SCM va convocar per primera vegada a Catalunya 
la prova  Cangur en el marc de l’organització internacional  Le Kangourou 
sans frontières que uns anys abans havia “importat” cap a Europa una idea 
procedent d’un grup de professors australians (i d’aquí la denominació de 
l’activitat!). Podeu consultar http://www.mathkang.org

És ben cert que el primer any la convocatòria es va fer d’una manera que 
podríem  qualificar  com  a  “experimental”  però  l’acollida  que  va  tenir  el 
primer Cangur-SCM celebrat al març de 1996 i, sobre tot, les opinions que 
ens deien que aquesta és una iniciativa que facilita  “nous recursos” per 
animar  l’ensenyament  de  les  matemàtiques   van  impulsar  la  SCM  a 
continuar amb l’experiència.

D’aquesta manera s’han anat succeint, any rere any, les novetats:
• Per al segon any un equip de professores i professors va elaborar un 

interessant recull de problemes de resposta tancada, classificats per 
nivells,  que  ha  esdevingut  un  material  que  alhora  que  serveix, 
naturalment,  per  a  preparar  la  prova  sabem  que  impulsa  crèdits 
variables de resolució de problemes a l’ESO.

• A  redós  del  Cangur van  néixer  l’any  2000,  l’any  mundial  de  les 
matemàtiques, dues activitats internivells, col·lectives i telemàtiques 
de resolució de problemes: els  Relleus, que s’allarguen durant uns 
quants mesos i els Problemes a l’esprint, prova innovadora, que es 
celebra en línia. I també l’any 2002 es va convocar un concurs de 
cartells  amb  una  participació  ben  interessant  d’alumnes  de 
secundària.

• I tot això acompanya el fet fonamental que s’ha passat  (en números 
“rodons”) dels 1000 alumnes de la primera edició als 15000 alumnes 
de l’any 2007.

Ara bé hi ha dos aspectes “institucionals” del nostre  Cangur que creiem 
que val la pena destacar:

• El primer fa referència al fet que, des de l’any 2000, el Cangur-SCM 
té un àmbit d’influència cap als països catalans. La comissió “local” 
que adapta els enunciats que proposa una comissió internacional té 
membres de Balears i del País Valencià. I llavors, tot i que a ses illes 
fan  una  organització  pròpia  i  en  canvi  els  centres  de  Castelló  i 
València participen plenament en la nostra organització els enunciats 
són els mateixos per tothom.

• El segon es podria titular “Catalunya, una nació” i es cristal·litza en el 
fet que des de l’any 2000 a les actes de la comissió internacional de 
Le Kangourou sans frontières (2000, Katovize, Txèquia; 2001, Sinaia, 
Romania;  2002,  Rímini,  Itàlia)   figura  Catalunya,  com a  tal,  en  la 
relació  de  participants:    Alemanya,  Austria,...  Catalunya, 
Croàcia,....Espanya, França,...
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