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Presentació 
 

El dia 29 de maig de 2012, amb un solemne acte celebrat a la sala d’actes del Rectorat de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona i presidit per la Rectora Magnífica de la UAB es clou el XVII Cangur de 
la SCM i altres activitats de la SCM realitzades durant el curs 2011-2012 pel que fa a l’impuls de 
l’activitat matemàtica en l’entorn de l’educació secundària. 

Actualment, potser  la prova Cangur és  l’activitat més coneguda i popular entre les que organitza la 
SCM. El Cangur el preparen els representants de més de quaranta països que formen part de 
l’organització internacional Le Kangourou sans Frontières. La SCM forma part d’aquesta organització i 
és l’encarregada de la traducció i adaptació al català dels enunciats del Cangur, tasca que duu a ter-
me a través d’una comissió, en la qual participen representants dels organitzadors de les proves a les 
Illes Balears i la Comunitat Valenciana. 

L’organització de les proves, que enguany han mobilitzat gairebé 28.000 nois i noies de les terres de 
parla catalana, seria impossible sense el compromís i la col·laboració de moltes institucions que, pel 
que fa a Catalunya, s’esmenten amb detall en aquest dossier. 

En aquestes pàgines també es comenta la fase catalana de la XLVIII Olimpíada Matemàtica, que es 
completa amb un concurs telemàtic previ. L’Olimpíada és un concurs organitzat coordinadament amb 
la Real Sociedad Matemática Española, que s’ocupa de la fase espanyola del concurs i de la partici-
pació en la fase internacional. Quan pensem tant en el Cangur com en la fase Catalana de la Olim-
píada Matemàtica no podem deixar  de recordar amb agraïment les persones i institucions que orga-
nitzen sessions de preparació. 

També trobareu en aquest dossier la informació completa d’un altre concurs, els Problemes a 
l’Esprint. Es tracta d’una activitat telemàtica en què els participants són equips d’estudiants, i a la 
que per tant no es pot participar de manera individual. Una altra característica d’aquest concurs és 
que els guanyadors es determinen per la velocitat amb la que han resolt els problemes, a més 
d’haver-ho fet correctament. Aquest és l’origen del seu nom, i probablement també de l’interès i emo-
ció amb el que cada cop més alumnes hi participen. Aquest concurs l’organitza la SCM amb la 
col·laboració de la Feemcat  i el creamat. 

El darrer concurs matemàtic del qual es dóna ressenya és la Marató de Problemes per a alumnes 
d’ESO, plantejada seguint la idea del concurs telemàtic de l’Olimpíada i que, com els Problemes a 
l’Esprint també es convoca conjuntament amb la Feemcat  i el creamat, però que pel demés es troba 
a l’altre extrem de les característiques de l’Esprint: la participació és individual i el que es valora és la 
permanència i regularitat durant un llarg període de temps de solució de problemes. 

La vitalitat i l’èxit d’aquests concursos posa de manifest que encara que passin els anys i els hàbits 
socials canviïn, l’antiquíssima emoció davant de la capacitat de resoldre un problema matemàtic es 
manté  intacta entre els joves alumnes, com ho ha estat sempre al llarg de la història. 

Per acabar aquesta presentació direm que en el marc del Cangur s’han dut a terme dues iniciatives 
interdisciplinàries, que també es descriuen en el dossier: el vuitè Concurs de Relats-Cangur de con-
tingut relacionat amb el món de les matemàtiques, convocat per a totes les terres on la gent diem 
“Bon dia!” i el cinquè Concurs de Cartells-Cangur que ha servit per seleccionar la que serà la imatge 
del Cangur en els propers tres anys. També aquestes activitats han despertat  l’interès de molts joves 
alumnes i això és una dada que ens anima a continuar. 

JOAN DE SOLÀ-MORALES RUBIÓ 
President de la Societat Catalana de Matemàtiques 
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Organització  

La preparació i el desenvolupament del Cangur de la SCM s’emmarquen en la tasca de l’associació 
internacional Le Kangourou sans frontières. En la reunió anual d’aquest organisme hi participen pro-
fessors de més de 40 països (principalment d’Europa, però també d’Amèrica i d’Àsia) i es decideixen 
de manera col·legiada els enunciats que posteriorment es proposen com a problemes a l’alumnat que 
participa en l’activitat, juntament amb alguns problemes suplents per si cal alguna adaptació en els 
enunciats en cada nació. 

Del 19 al 22 d’octubre de 2011 va tenir lloc a Bled (Eslovènia) el 19th International Annual Meeting de 
Le Kangourou sans frontières.  La SCM hi té atorgada representació nacional pròpia, que enguany 
van desenvolupar Marta Berini (que és, alhora, membre electe del bureau central de l’associació), 
Carles Romero, Lluís Almor, Mireia López i Marc Guinjoan (professors catalans d’ensenyament se-
cundari) i Miquel Àngel Amengual (professor d’ensenyament secundari de les illes Balears.) 

A partir d’aquet moment els membres de la comissió Cangur plenària (catalano-valenciano-balear) 
tradueixen els enunciats, debaten si cal fer algun canvi i proposar algun dels problemes suplents. Pel 
que fa al Cangur al País Valencià tampoc enguany no s’ha pogut fer en la data internacional (el tercer 
dijous de març) per raons de les festes populars que en aquelels terres represneten “setmanes de 
festa no lectiva”; això obliga a dissenyar en bona part un “nou Cangur” fent ús dels problemes su-
plents.  

Els mesos de novembre i desembre es duu a terme la 
inscripció de centres i durant el mes de gener i primers 
dies de febrer la inscripció individual. Des de l’any 2009 
aquesta tasca ja es fa de manera descentralitzada, amb 
tres comissions Cangur que desenvolupen organitzacions 
paral·leles, una per a les illes Balears, una per al País Va-
lencià i una altra per a Catalunya i Andorra. 

L’organització del nostre Cangur té una característica que 
el diferencia respecte el sistema d’organització d’altres 
països, que fan el Cangur com una activitat de classe. En 
totes tres zones geogràfiques el nostre alumnat s’agrupa 
en seus i així es ressalta la idea de festa col·lectiva per fer 
matemàtiques. A la pàgina 4 i ss. es detallen les seus a  
Catalunya.   

L’agrupació dels centres en seus és una tasca laboriosa 
per part de la comissió de cada zona. Però any rere any el 
Cangur esdevé un èxit. Enguany es va celebrar a Andorra, 
Catalunya i Balears el dia 15 de març de 2012 i al País 
Valencià el 22 de març de 2012. En el mapa adjunt es 
poden veure marcades les poblacions que hi ha participat.  

La comissió Cangur de Catalunya, que enllesteix les tasques de l’organització de la nostra zona geo-
gràfica va estar formada durant el curs 2010-2011 per Marta Berini (presidenta, professora jubilada 
d’ensenyament secundari), Josep Grané i José Luis Díaz (professors de la UPC), Mariona Petit, Car-
les Romero, Daniel Bosch, Joan Radó, Manel Udina i Antoni Gomà (professors jubilats 
d’ensenyament secundari), Lluís Almor, Martí Casadevall, Mireia López, Marc Guinjoan i Ester Sil-
berstein (professors d’ensenyament secundari).  És molt important agrair la col·laboració del Dr. Jo-
sep Vaquer (antic professor de la UB) que duu a terme una acurada revisió dels enunciats i de les 
solucions proposades i la incommensurable tasca de dedicació al Cangur de Núria Fuster (a la secre-
taria de la SCM). 

 

 

El XVII Cangur de la SCM 
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Qui ha fet possible el Cangur 2012. Agraïments 

 
El Cangur no podria arribar a bon port sense la col·laboració decidida, entusiasta i desinteressada 
d’un gran nombre de persones i institucions que enguany han possibilitat que un gran nombre de 
noies i de nois gaudissin fent matemàtiques en la festa col·lectiva de celebració del Cangur de la 
SCM. Les dades següents fan referència a l’organització a Catalunya i Andorra, la que gestiona prò-
piament la SCM. 
 
 

 Alumnes participants i professorat 
 
Elles i ells, l’alumnat de l’educació secundària de la franja 14-18 anys, són la veritable essència d’a-
questa activitat i per palesar-ho cada any es proposa que un antic participant i pin de plata tingui un 
lloc a la presidència de l’acte de lliurament de premis del Cangur. Enguany s’ha proposat aquesta 
representació a Guillem Alsina Oriol que, com a alumne de l’Institut Jaume Callís, de Vic, va tenir una 
participació destacada en el Cangur entre els anys 2007 i 2010. 

També és imprescindible fer un reconeixement a tot el professorat que impulsa la participació i prepa-
ra els seus alumnes, moltes vegades en hores extraescolars. Per aquesta raó es simbolitza el reco-
neixement a aquesta inestimable tasca amb la presència a la mesa d’una persona d’un centre de 
secundària en representació de tots els centres participants. Tanmateix, enguany s’ha volgut emfatit-
zar el fet que els membres de la comissió Cangur fan una tasca important, i ho fan de manera desin-
teressada, i ha estat la professora Marta Berini, cap de la comissió, la que ha format part de la mesa 
presidencial.  

Gràcies per la vostra col·laboració desinteressada en totes les edicions del Cangur! 

 

 

 Les subvencions i altres aportacions 
 
L’organització del Cangur no podria tenir l’abast que assoleix sense la quota d’inscripció dels parti-
cipants i, per fer possible el cartell de premis, sense el suport econòmic d’alguns patrocinadors.  
 
La SCM dóna les gràcies, doncs, en aquest aspecte, 

 a l’obra social de Catalunya Caixa que va subvencionar el Cangur i altres activitats de la 
SCM 

 a les diverses universitats de l’àmbit del nostre Cangur, totes les quals han cedit aules per 
ser seu del Cangur i altres col·laboracions. Enguany cal mostrar agraïment en especial a  la 
Universitat Autònoma de Barcelona, que va cedir la sala d’actes del Rectorat per al solem-
ne acte d’entrega de premis i va convidar als assistents a un refrigeri i, a més, va cedir aules 
per a tres seus el dia del Cangur i la Universitat Politècnica de Catalunya, que va obsequiar 
al gran nombre d’alumnes en les seves seus i, a més, va donar suport tècnic en molts aspec-
tes a l’organització informàtica del Cangur.  Les altres universitats catalanes van cedir totes 
elles espais per a seus, com es detalla a la pàgina següent, i van oferir el suport tècnic i logís-
tic necessari i van col·laborar en diferents mesures per avançar en l’objectiu de que el Cangur 
esdevingui una festa de les matemàtiques. 

 a l’empresa Pont Reyes que col·labora en els premis 

i també naturalment, a l’Institut d’Estudis Catalans pel seu suport total al Cangur, també des del 
punt de vista econòmic, i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que, tot i 
que no ha ofert subvenció, sí que ha donat suport en molts altres aspectes.  
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 Les seus del Cangur 2012 

Ja s’ha comentat que per a la realització del nostre Cangur, com a tret diferencial respecte el que es 
fa en altres països, l’alumnat s’agrupa en seus i així es ressalta la idea de festa col·lectiva per fer 
matemàtiques.  

Des de fa una bona colla d’anys algunes d’aquestes seus són en aules universitàries perquè les sol-
licituds que es van fer en el seu moment van rebre una acollida excepcional i tothom ha dedicat el seu 
esforç a una organització impecable de la prova. D’altres seus són en centres cívics, amb la 
col·laboració d’entitats o organismes diversos. A part d’això, algunes de les seus que es detallen tot 
seguit ofereixen als participants un esmorzar o d’altres activitats lúdico-matemàtiques. No a tot arreu 
es pot arribar a tant, però en totes elles constatem que any rere any augmenta el gust per les mate-
màtiques. 

Enguany, a Catalunya han estat  un total de 137 seus, a saber, 93 en centres de secundària, 28 en 
centres universitaris pertanyents a 10 universitats diferents –amb una seu nova enguany a la Facultat 
de Físiques de la UB– i  16 en centres cívics i diferents locals amb la col·laboració d’ajuntaments i 
altres entitats– amb la novetat enguany d’una seu municipal a Lloret de Mar i una altra a Santa Co-
loma de Gramenet. 

Manifestem l’agraïment més sincer a les institucions universitàries següents (que esmentem per ordre 
alfabètic del municipi on van cedir les seus) 

A Barcelona: 
• Universitat de Barcelona (seus a la Facultat de Matemàtiques, al Campus-Mundet i a la Facultat de 
Físiques) 
• Universitat Politècnica de Catalunya (seus a la Facultat de Matemàtiques i Estadística, als aularis 
del Campus-Nord i a l’Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona)  
• Universitat Pompeu Fabra (seus al Campus de la Ciutadella i al Campus de la Comunicació) 
• Universitat Ramon Llull (seus a l’edifici de la Tamarita i a Enginyeria i Arquitectura la Salle) 
• Universitat Internacional de Catalunya (seu al Campus Iradier) 

A Bellaterra: 
• Universitat Autònoma de Barcelona (una seu coordinada pel  Departament de Matemàtiques i una 
altra pel Departament de Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències Experimentals) 

A Castelldefels: 
•  Campus Castelldefels de la UPC 

A Girona: 
• Universitat de Girona (seus a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i a la Facultat de 
Dret) 

A Lleida: 
• Universitat de Lleida (organització: Departament de Matemàtiques i l’Institut Màrius Torres) 

A Manresa: 
• l'Escola Universitària Politècnica de Manresa de la UPC 

A Mataró: 
• en aules universitàries del Tecnocampus (UPC i Universitat Pompeu Fabra) 

A Reus: 
• Universitat Rovira i Virgili (seu a la ETS d’Arquitectura) 

A Sabadell 
•Escola d’Enginyeria de la UAB 

A Sant Cugat del Vallès: 
• l’Escola d’Arquitectura del Vallès de la UPC 

A Tarragona: 
• Universitat Rovira i Virgili 

A Terrassa: 
• l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial, de la UPC 

A Vic: 
• La Universitat de Vic i molt en especial l’Escola Politècnica Superior  

A Vilanova i la Geltrú: 
• l'Escola Universitària Politècnica de la UPC 



5 
 

Com ja s’ha dit, també hem rebut la col·laboració d’entitats cíviques per a la realització de les seus. 
Transmetem l’agraïment a: 
 
• l’Institut d’Estudis Catalans perquè les aules de la Casa de Convalescència han estat una seu del 
Cangur. 
• l’Obra Social de Catalunya Caixa que ha facilitat que es pogués fer una seu del Cangur a l’edifici de 
La Pedrera 
• la direcció del Tecnocampus del Maresme que va possibilitar desenvolupar-hi una seu comarcal del 
Cangur 
• l'ajuntament de Puig-reig que va cedir el poliesportiu i va convidar l’alumnat i el grup Pi3Beta, de 
professors i professores de matemàtiques del Berguedà, per  la seva organització comarcal del Can-
gur, en què també va col·laborar el Consell Comarcal del Berguedà. 
• el Consell Comarcal de la Noguera que va cedir els seus locals a Balaguer i això va fer 
possible una seu única al municipi, amb l’organització enguany del Col·legi Ntra. Sra. Del Carme 
• l'ajuntament de Badalona que, amb el seu suport, va fer possible una seu municipal al centre cívic 
La Salut. 
• els ajuntaments de Figueres, Cardedeu,  Pineda de Mar i Lloret de Mar que van oferir locals per a 
seus municipals (amb l’organització, respectivament, de l’Institut Olivar Gran, Institut Arquitecte Ma-
nuel Raspall, Institut de Pineda de Mar, Institut Ramon Coll i Rodès) 
• Citilab de Cornellà que va col·laborar per a una seu local 
• l’Ajuntament d’Esplugues que va subvencionar la seu municipal, també amb la col·laboració del 
Consell Català de l’Esport.. 
• l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet que va impulsar la possibilitat d’una seu municipal i hi 
va donar tot el suport 
 
 
Ara bé, les condicions de les diverses zones del territori són ben diverses i per això, a més de les 
iniciatives institucionals que ja s’han comentat sempre serà imprescindible la bona disposició dels 
centres de secundària que acullen alumnes d'altres centres per celebrar plegats el Cangur i que, en 
molt casos, també organitzen una gran festa de les matemàtiques.Finalment cal comptar amb altres 
centres que, per les circumstàncies que sigui, ajuden l’organització celebrant la prova «ells sols». Tots 
en conjunt fan possible la realització del Cangur. 
 
És de justícia, doncs, transmetre el nostre agraïment als centres de secundària que es relacionen se-
guidament (agrupats segons les zones d’organització del Cangur), al seu Departament de Matemàti-
ques i al professorat dels centres assistents. 
 

 Institut Pere Barnils (Centelles), Institut Antoni Pous i Argila (Manlleu), Institut Castell del Quer 
(Prats de Lluçanès), Institut del Voltreganès (Les Masies de Voltregà) 

 A Barcelona: La Salle Bonanova, Institut Costa i Llobera, Institut Jaume Balmes, Col·legi Joan 
Pelegrí, Institut Les Corts, Escola Pia de Sarrià-Calassanç, Aula Escola Europea, Institut Montser-
rat, Institut Manuel Carrasco i Formiguera, Escola Pia de Nostra Senyora, Jesuïtes San Ignasi, Je-
suïtes El Clot, Institut Príncep de Girona, Institut Secretari Coloma 

 Institut Damià Campeny (Mataró), Institut Miquel Biada (Mataró), Institut d’Argentona, Institut d'Ale-
lla, Hamelín-Internacional Laie (Alella),  Institut Thalassa (Montgat), Institut Jaume Almera (Vilas-
sar de Dalt),  Institut de Llavaneres (Sant Andreu de Llavaneres), Institut Domènech i Montaner 
(Canet de Mar), Institut Font del Ferro (Palafolls), Institut Torrent de les Bruixes (Santa Coloma de 
Gramenet), Institut Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet) 

 Institut Gabriela Mistral (Sant Vicenç dels Horts),  Institut Pere Vives i Vich (Igualada), Institut de 
Pallejà, Institut Molí de la Vila (Capellades), Institut Voltrera (Abrera), Institut Pla de les Moreres 
(Vilanova del Camí), Institut Alt Penedès (Vilafranca del Penedès), Institut Eugeni d’Ors ((Vilafran-
ca del Penedès), Institut Vall d'Arús (Vallirana), Institut Rubió i Ors (Sant Boi de Llobregat), Institut 
Rafael de Casanova (Sant Boi de Llobregat),  Institut de Corbera de Llobregat, Institut Joan Oró 
(Martorell), Institut Francesc Ferrer i Guàrdia (Sant Joan Despí), Institut Lluís de Requesens (Mo-
lins de Rei), Institut El Cairat (Esparreguera), Institut Creu de Saba (Olesa de Montserrat), Institut 
El Palau (Sant Andreu de la Barca), Institut Can Vilumara (L'Hospitalet de Llobregat), Institut 
Apel·les Mestres (L'Hospitalet de Llobregat), Institut Joaquim Blume (Esplugues de Llobregat) 
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 Institut de Castellar (Castellar del Vallès), Institut Montserrat Miró i Vila (Montcada i Reixac), Insti-
tut Rovira-Forns (Santa Perpètua de Mogoda), Institut Vallès (Sabadell), Institut Pau Vila (Saba-
dell), Institut de Castellbisbal, Institut Ramon Casas (Palau Solità i de Plegamans), Institut Alba del 
Vallès (Sant Fost de Campsentelles), Institut Manolo Hugué (Caldes de Montbui), Europa (Sant 
Cugat del Vallès), Institut de Sant Quirze del Vallès,  Institut Vinyes Velles (Montornès del Vallès), 
Institut Reguissol (Santa Maria de Palautordera), Institut de Lliçà (Lliçà d'Amunt), Escola Pia de 
Granollers, Institut Vil·la Romana (La Garriga). 

 Institut Baix Empordà (Palafrugell), Institut Montsoriu (Arbúcies), Institut Montsacopa (Olot), Institut 
de Santa Coloma de Farners, Institut Vescomtat de Cabrera (Hostalric), Institut La Bisbal (La Bis-
bal d'Empordà), Sant Gabriel (Torroella de Montgrí), Santa Maria (Blanes), Institut Sa Palomera 
(Blanes), Institut Ridaura (Castell-Platja d’Aro), Institut Illa de Rodes (Roses), Institut Frederic Martí 
i Carreras (Palafrugell).  

 Institut de Ponts, Institut Antoni Torroja (Cervera), Institut Alfons Costafreda (Tàrrega), Institut 
Joan Brudieu (La Seu d'Urgell), María Inmaculada (Tremp), Institut Hug Roger III (Sort), Institut 
Francesc Ribalta (Solsona) 

 Institut Narcís Oller (Valls), Institut Jaume Huguet (valls), Institut Martí l'Humà (Montblanc), Institut 
Jaume I (Salou), Institut Gabriel Ferrater i Soler (Reus), Institut Gaudí (Reus), Col·legi Maria Rosa 
Molas (Reus), Institut Joan Guinjoan (Riudoms), Institut Camí de Mar (Calafell), Institut Priorat 
(Falset). 

 Escola Sant Josep (Reus), Escola Aura (Reus), Institut Fontanelles (Les Borges del Camp),  

 Institut Joaquín Bau (Tortosa), Institut Manuel Sales i Ferré (Ulldecona), Institut de La Sénia, Insti-
tut Sòl de Riu (Alcanar),Institut de Deltebre,  

 
En total han participat alumnes de 562 centres pertanyents a 202 municipis, de 36 comarques a més 
d’Andorra i, per l’agrupació de diversos centres en un mateix lloc, hi ha hagut seus del Cangur en 31 
comarques de Catalunya.  

 

Premis i distincions en el Cangur 2011 

 
 

 Premis del XVII Cangur a Catalunya 
 
La  comissió creu que fins a l’1% dels participants de cada nivell que han obtingut millor puntuació 
són mereixedores de premi. Això faria un total de 200 reconeixements, que amb els empats en la 
puntuació són 205. Ara bé, com que es vol fer un acte on hi puguin anar amb la seva família i repre-
sentants del professorat, la capacitat de la sala i la consideració de diversos empats, va fer que 
s’atorguessin 60 premis en les quatre categories per assistir a l’acte de la sala d’actes del Rectorat de 
la Universitat Autònoma i que s’hi convidés per sorteig 7 de les persones nominades;  els 138 partici-
pants restants que tenen nominació la rebran, juntament amb una publicació, al seu centre.  
 
Després d’analitzar les situacions d’empat i els nombres de participants de cada nivell, la comissió 
organitzadora va establir diversos premis (primers premis, pòdium, premis de tipus A, B, C, D i nomi-
nacions) que reben objectes diversos de les tecnologies de la comunicació (respectivament, ordinador 
HP PavilionCI7, Ordinador HP mini Atom, Tablet Point of view 10”, Càmera Digital Casio, Disc dur HD 
Toshiba 750 GB, Auriculars HP+Càmera web HP pro, webcam)  i a més, com també ho fan les nomi-
nats i les nominades, reben un diploma commemoratiu i un exemplar d’una publicació de la SCM 
Cangur 2012 i altres activitats de la SCM. 
 
 
Tot seguit s’indiquen les persones amb els premis més destacats d’aquesta edició del Cangur.  
La relació completa de premiats i premiades es pot consultar a  
http://www.cangur.org/cangur/cang2012/premis15/. 
 
 

 
 

http://www.cangur.org/cangur/cang2012/premis15/
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Premis de pòdium 
 
Nivell 1 
ex aequo   GENÍS GUILLEM MIMÓ , Institut Escola Industrial, Sabadell 
HORACIO CASTILLO MATEO , Institut Fort Pius, Barcelona 
XAVIER CANO SERRA , Institut de Palamós 
 i ROGER BERGADÀ BATLLES   Institut Maria de Bell-lloc, Bigues i Riells 
 
Nivell 2 
JOEL SUÑÉ MARGINEDA , Institut Menéndez y Pelayo, Barcelona     i  
ÁLVARO MORENO ABAJO ,Institut Àusias March, Barcelona  
 
Nivell 3 
POL PANIAGUA SERIOLS ,  Escola IPSI, Barcelona  ,  del nivell 3 
 
Nivell 4  
JAUME DE DIOS PONT,  Escola Tecnos,  de Terrassa  i 
JOAN PRUNERA OLIVÉ,  Institut Escola Industrial, Sabadell  
 

Primers Premis 
 
Nivell 1 
RAÚL RAMOS SOLANO,  Col·legi Jardí, de Granollers     
JOAN LLOBERA QUEROL,  Institut Samuel Gili i Gaya, Lleida 
 
Nivell 2  
PAU MIR GARCIA, Institut de Sant Quirze del Vallès   
 
Nivell 3 
PAU SURRELL RAFART, Institut Jaume Vicens Vives, Girona 
MARC FELIPE ALSINA, Institut Jaume Vicens Vives, Girona 
 
Nivell 4 
DARÍO NIEUWENHUIS NIVELA , Aula Escola Europea, Barcelona 
 

 Els pins de plata 

Cada any els alumnes i les alumnes que participen en el Cangur reben com a record de la seva parti-
cipació un pin. El color d'aquest pin  indica el nivell: verd, primer nivell; blau, segon nivell; groc, tercer 
nivell; vermell, quart nivell. La Societat Catalana de Matemàtiques té establerta una distinció especial 
del Cangur, que anomena el pin de plata. Aquest reconeixement es fa, entre d'altres, a aquells alum-
nes o aquelles alumnes que acaben la seva participació en el Cangur i hi han tingut una participació 
molt destacada en tots quatre nivells.  
 
A partir d’aquest any la SCM vol donar més realç als pins de plata, i al fet que el Cangur és una 
proposta d’àmbit geogràfic ampli, amb tres organitzacions diferenciades i tres actes com el d’avui, 
però amb una unitat formal, sota l’aixopluc de la SCM. Per això el Pin de Plata és una distinció de la 
SCM que té en compte tots els alumnes del Cangur i, d’aquesta manera, en el XVII Cangur de la 
SCM van rebre el Pin de Plata: 
  

 Roberto Alegre Usach, alumne de l’IES La Serranía, de Villar del Arzobispo (Rincón de Ade-
muz, zona de parla castellana del País Valencià)   

 Júlia Alsina Oriol, alumna de l’Institut Jaume Callís, de Vic (Osona) 

 Jordi Barceló Mercader, alumne d el’Escola Jesús Maria-Sant Andreu, de Barcelona 

 Darío Nieuwenhuis Nivela, Aula, Escola Europea, de Barcelona 

 Òscar Roldán Blay, alumne de l’IES Francesc Ferrer i Guàrdia, de València 

Escau donar-los la més sincera enhorabona! 
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Evolució de la participació en el Cangur a Catalunya i Andorra 

 
A Catalunya i Andorra el Cangur va néixer l’any 1996 amb la participació de 1313 alumnes.  
Enguany hem superat el vint mil!!! Han estat 20.016 participants.en la dissetena edició del Cangur, 
aquest any  2012. La participació s’ha multiplicat doncs per més de 15 des del primer Cangur al disse-
tè! Any rere any les dades de participació han anat augmentat sensiblement respecte l’edició anterior; 
l’augment observat del 2011 al 2012 s’ha acostat molt al 8,5%, amb augments molt importants en el 
primer i el quart nivells i més modertas en els egon i el tercer.  
 
Per donar una idea de què representa aquest augment durant l’acte d’entrega de premis es va co-
mentar un problema del Cangur. Multiplicar per més de 15 de la primera edició a la XVII representa 
un augment molt superior al d’un 15% cada any i també un poquet superior al que representaria que 
tres anys la participació hagués augmentat d’un 50% i la resta dels anys d’un 12%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per nivells les circumstàncies escolars (setmanes de viatges o altres activitats) han fet que algun any, 
en algun nivell no hagi augmentat la participació, però la tònica sí que és a un augment continuat. Els 
gràfics següents (més clàssics que l’anterior ) són ben explícits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
També ha anat augmentant de manera continuada el nombre de centres participants, de 106 centres 
en la primera edició a 562 centres enguany.  Encara més: a aquestes dades és molt important 
d’afegir-hi que, si sumem la participació de les tres zones geogràfiques del Cangur de la SCM 
s’arriba, l’any 2012, a gairebé 28.000 alumnes i més de 700 centres.  
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Publicacions 

 

Tots els nominats i les nominades i alumnes amb premi o men-
ció van  rebre (o rebran al seu centre) un exemplar d’una publi-
cació de la SCM:  

Cangur 2012 i altres activitats de la SCM 
 
En aquesta publicació, elaborada per la comissió Cangur, amb 
participació dels tres territoris (Catalunya, València i les Illes) 
s’hi recullen els enunciats, les solucions i la relació de persones 
o de centres destacats en el Cangur 2012, en la XLVIII Olim-
píada Matemàtica (fase telemàtica prèvia i catalana), en les 
diverses convocatòries dels problemes a l’Esprint i en la se-
gona edició de l’activitat telemàtica individual que anomenem 
Marató de problemes.  
 

A la web del Cangur (http://www.cangur.org/cangur/practica/) es podrà accedir a aquesta publicació 

(així com a les corresponents als anys 2009, 2010 i 2011). 
 
En la mateixa pàgina web anterior es pot accedir a moltes altres diverses propostes de treball didàctic 
amb els enunciats (i solucions) de problemes del Cangur i, a més, a una reproducció dels enunciats i 
solucions dels problemes que el diari La Vanguardia i la SCM van col·laborar per tal de publicar a les 
pàgines de VIURE A L’ESTIU, cada dia, durant 42 dies (del 24 de juliol al 4 de setembre de 2011). 
Creiem que aquesta va ser una iniciativa que va ajudar a divulgar les matemàtiques i així mateix ho 
va considerar la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, que va atorgar al periodista Josep Corbella el 
premi Matemàtiques i Societat.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cangur.org/cangur/practica/
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Estadística de puntuacions i altres detalls 

En aquest apartat es fa una estadística descriptiva i es donen altres detalls relatius a la participació en 
el Cangur a la zona geogràfica de Catalunya i Andorra. 

 

• Nivell 1 

Histograma de les puntuacions del conjunt de 7.256 participants que permeten observar un rendiment global 
superior al d’anys anteriors. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mitjana, 76,0; Desviació estàndard, 21,6. 

 Mínim, 0 (creiem que és la primera vegada en tots els Cangurs que un participant respon malament a 
totes les preguntes);  primer quartil, 61,25; mediana, 75,5; tercer quartil, 90,25; màxim, 150. 

 
Qualitat de les respostes: Bé: 50,7%, en blanc 13,4%; malament 35,9%.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per terços es comprova que a mesura que les preguntes es fan més difícils naturalment hi ha més errades però 
també moltes més respostes en blanc. 
 
Primer terç:  Bé  71,9% En blanc: 4,3% Malament: 23,8% 
Segon terç:  Bé  44,4% En blanc: 12,8% Malament: 42,8% 
Tercer terç:  Bé  35,8% En blanc: 23,0% Malament: 41,2% 

 
• Dos alumnes han donat la resposta correcta a totes les preguntes.  150 punts! 

 
• Han encertat  totes les respostes en el primer terç 495 alumnes; en el segon terç 20 alumnes; en el ter-

cer terç, 15 alumnes. 
  
Algunes vegades ens pregunten als membres de la comissió pel rendiment per zones geogràfiques. Les mitja-
nes de les puntuacions són aquestes: 
 
Barcelona ciutat      81,6   
Resta de la província de Barcelona   73,5  
Girona     76,5 
Lleida     79,4 
Tarragona    74,6 
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• Nivell 2 

Histograma de les puntuacions del conjunt de 6.164 participants. En aquest nivell el rendiment ha baixat força 
respecte edicions anteriors.    

 

 
 Mitjana, 55,6; Desviació estàndard, 19,8. 

 Mínim, 5,0;  primer quartil, 41,0; mediana, 54,0; tercer quartil, 68,5; màxim, 133,75. 

 
Com ja s’ha dit la mitjana de puntuacions del nivell 2 ha disminuït sensiblement (l’any anterior era 
62,5) i aquest fet ha estat global (per exemple el primer quartil també ha baixat de més de 8 
punts).  Segurament, sense que en fos una intenció, el “nivell cadet” internacional va resultar més 
difícil que altres vegades per als nostres alumnes de quart d’ESO. 

 
Qualitat de les respostes: Bé: 36,3%, en blanc 21,1%; malament 42,5%.  Destaca el gran percentatge de res-
postes incorrectes, significativament superior al d’altres anys i això s’ha notat en la puntuació. 
 

 
 
Per terços es comprova que el comentari que s’ha fet en general és d’aplicació en tots tres grups de problemes, 
però molt especialment en els de 4 punts (el segon terç) 
Primer terç:  Bé  61,2% En blanc: 4,4% Malament: 34,4% 
Segon terç:  Bé  35,8% En blanc: 17,0% Malament: 47,2% 
Tercer terç:  Bé   12,0% En blanc: 41,9% Malament: 46,1% 

 
• Han encertat  totes les respostes en el primer terç 303 alumnes, tot un récord!. En el segon terç hi ha 

hagut 25 alumnes amb encert total. En el tercer terç la màxima puntuació ha estat de 52,5 punts, no pas 
per part dels dos primers de la classificació (2 respostes en blanc) 

• Els alumnes amb més encerts (27) han estat els dos primers de la classificació. En canvi hi ha sis alum-
nes que han encertat més de 20 preguntes sense fer cap errada (els més destacats Aleix Lascorz, Insti-
tut Doménech i Montaner, Reus, i Robert Pérez, Institut Pompeu Fabra, Martorell, amb 25 encerts i cap 
errada.) 
  

Pel que fa al rendiment per zones geogràfiques, com en el primer nivell, a Barcelona ciutat i després a Lleida 
destaquen per sobre de la mitjana.. 
 
Andorra     52,4 
Barcelona ciutat      62,3   
Resta de la província de Barcelona   53,5  
Girona     53,5 
Lleida     58,2 
Tarragona    54,4 
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• Nivell 3 

Histograma de les puntuacions del conjunt de 4.016  participants. Com en el segon nivell, en aquest nivell 3 el 
rendiment ha estat inferior al de l’any anterior; cal tenir en compte, però, que en el nivell 3 el Cangur del 2011 va 
donar puntuacions altes..  

 

 
 Mitjana, 49,2; Desviació estàndard, 14,1. 

 Mínim, 3,75;  primer quartil, 39,75; mediana, 48,75; tercer quartil, 57,75; màxim, 137,5. 
 
És una tònica general de diverses convocatòries del Cangur que el nivell 3 els alumnes el troben com-
parativament difícil, amb un salt qualitatiu respecte el nivell 2, que enguany no es nota tant per la baixa-
da en la globalitat de puntuacions del nivell 2. Potser fins i tot, analitzant la qualitat de les respostes, 
sembla “més difícil” que el nivell 4. 
 

Qualitat de les respostes: Bé: 29,4%, en blanc 31,4%; malament 39,2%.   
 

 
 
Com sempre, per terços es comprova que a mesura que les preguntes “es fan més difícils” i hi ha més errades i  
moltes respostes en blanc. Les del tercer terç en aquest nivell 4 podem dir, gairebé objectivament, que “són molt 
i molt difícils”. 
 
Primer terç:  Bé  48,6% En blanc: 14,4% Malament: 37,0% 
Segon terç:  Bé  31,8% En blanc: 33,4% Malament: 34,7% 
Tercer terç:  Bé   7,8% En blanc: 46,3% Malament: 45,8% 

 
• Han encertat  totes les respostes en el primer terç 15 alumnes i en el segon terç tres alumnes. En el ter-

cer terç la màxima puntuació ha estat de 50 punts (tres alumnes, 2 errades) 
• Els alumnes amb més encerts (28 i dues errades) han estat els dos primers de la classificació. En canvi 

hi ha un alumne  (Quim Llorens, IPSI, Barcelona) que no ha tingut cap errada (17 encerts, 13 en blanc, 
cap errada; 101 punts) i un altre que només n’ha tingut una (Sergi Masot, IPSI, 23 encerts, 1 errada). 
 

Pel que fa al rendiment per zones geogràfiques  s’observa una tendència a la igualtat de valors d eles mitjanes 
entre una zona i les altres.  
 
Barcelona ciutat      51,5   
Resta de la província de Barcelona   47,7  
Girona     50,5 
Lleida     50,6 
Tarragona    48,9 
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• Nivell 4 

Histograma de les puntuacions del conjunt de 2.580 participants. En aquest nivell el rendiment ha millorat respec-
te al d’anys anteriors.   

 

 
 Mitjana, 54,0; Desviació estàndard, 13,7. 

 Mínim, 8,75;  primer quartil, 43,75; mediana, 52,5; tercer quartil, 61,5; màxim, 124,75. 

Aquests valors que acabem de transcriure posen de manifest que en aquets nivell la dificultat re-
lativa dels problemes ara és global, per a tota la prova. Val a dir que aquest és un comentari que 
fan la majoria de països participants en el Cangur, però també és interessant constatar que en-
guany la mitjana de puntuacions del nivell 4 ha augmentat sensiblement (l’any anterior era 44,6) 

 
Qualitat de les respostes: Bé: 31,6%, en blanc 34,8%; malament 33,5%.   
 

 
 
Com sempre, per terços es comprova que a mesura que les preguntes “es fan més difícils” i hi ha més errades i  
moltes respostes en blanc. Les del tercer terç en aquest nivell 4 podem dir, gairebé objectivament, que “són molt 
i molt difícils”. 
 
Primer terç:  Bé  54,4% En blanc: 15,5% Malament: 30,2% 
Segon terç:  Bé  32,2% En blanc: 35,9% Malament: 31,8% 
Tercer terç:  Bé   8,3% En blanc: 53,1% Malament: 38,6% 

 
• Han encertat  totes les respostes en el primer terç 11 alumnes; en el segon terç la màxima puntuació ha 

estat de 45 punts (1 errada) i en el tercer terç de 47,5 (3 en blanc) 
• Els alumnes amb més encerts (25 i 24) han estat els dos primers de la classificació. En canvi hi ha un 

alumne  (Gerard Moreno, Institut Martí l’Humà, Montblanc) que no ha tingut cap errada (18 encerts, 12 
en blanc, cap errada; 101 punts). 
 

Per zones geogràfiques, igual que en el nivell 3, les mitjanes de les puntuacions són, ara, molt més igualades 
que en els dos nivells d’ESO. 
 
 
Barcelona ciutat      54,0   
Resta de la província de Barcelona   52,1  
Girona     52,9 
Lleida     53,8 
Tarragona    53,9 
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• Nois i  noies 

 

Des de fa anys l’organització del Cangur constata que hi ha una participació més gran per part del 
nois que de les noies. Aquesta diferència es fa més substancial a mesura que augmenta l’edat. Segur 
que les causes són molt diverses i algunes d’elles poden ser coincidents amb les que provoquen que 
en el conjunt dels batxillerats tecnològic i científic hi hagi un percentatge de nois sensiblement superi-
or al de noies. 

Aquestes són les dades dels percentatges de la inscripció en el Cangur-2012 a la zona geogràfica de 
Catalunya i Andorra. 

 Dones Homes 

Nivell 1 46,0% 54,0% 

Nivell 2 44,5% 55,5% 

Nivell 3 39,1% 60,9% 

Nivell 4 34,8% 65,2% 

Total 42,7% 57,3% 
 

També es constaten diferències significatives entre els percentatges de nois i noies  en el 3% de les 
millors puntuacions i entre aquests percentatges i els de la taula anterior.  És un tema que la comissió 
Cangur  (a casa nostra i a nivell internacional, on passa quelcom semblant)  té en estudi i en el qual 
“no s’avança”; les dades es mantenen un any i un altre. 
 

 Dones Homes 

Nivell 1 31,2% 68,8% 

Nivell 2 25,5% 74,5% 

Nivell 3 16,4% 83,6% 

Nivell 4 13,3% 86,7% 
 

 

• Distribució geogràfica dels premis 

 

El mapa adjunt intenta mostrar la distribució dels premis (els 
punts vermells) i comparar-la amb la distribució de la participa-
ció (punts negres).  

En l’acte d’entrega de premis del Cangur, comptant totes les 
mencions i els premis del Cangur fan un total de 205 cites. 
Globalment hi apareixen esmentats 139 centres diferents. 

Per valorar aquesta dada es podrien fer simulacions amb 
l’ordinador d’un repartiment aleatori de 205 premis entre 20016 
alumnes de 562 centres. Ho hem fet i n’apareixen en mitjana 
158. Podem parlar per tant d’un repartiment ben diversificat 
dels premis del nostre Cangur. 
 

Creiem que aquesta “diversitat geogràfica en els premis” és una dada que només es pot valorar de 
forma excel·lent i la SCM se’n mostra molt satisfeta. Gràcies per la col·laboració de tothom, sense la 
qual aquest èxit no seria possible. 
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La Societat Catalana de Matemàtiques organitza, des de fa més de 25 anys la fase catalana de 
l’Olimpíada Matemàtica. Per tal de fomentar la participació en aquesta activitat i millorar-ne els resul-
tats, la SCM impulsa unes sessions de preparació. Durant el curs 2011-2012 se’n van proposar a la 
Facultat de Matemàtiques de la UB, el Departament de Matemàtiques de la UAB, la Facultat de Ma-
temàtiques i Estadística de la UPC, a la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona, a la Universitat de 
Girona i a l’Institut Màrius Torres, de Lleida. 
 

 També per a incentivar impulsar la participació en l'olimpíada catalana es va convocar una 
activitat prèvia de resolució de problemes, que es va desenvolupar per via telemàtica des 
de meitat d’octubre fins a finals de novembre de 2011. Es van inscriure 151 participants, dels 
quals més de 70 van enviar la solució a 4 problemes o més dels 11 que es van proposar, da-
da que cal valorar molt positivament.  Van obtenir premi: primer premi en aquest concurs, ex 
aequo: Gerard Orriols Giménez, alumne de 4rt ESO de l'institut Thalassa, de Montgat  i 
Marc Felipe i Alsina, alumne de 1r de batxillerat de l'institut Jaume Vicens Vives, de Girona. 
Els segons premis, també ex aequo, van ser per a David Masip Bonet, alumne de 2n de batxi-
llerat de l'institut Pons d'Icart, de Tarragona i Eric Milesi Vidal, alumne de 2n de batxillerat del 
col·legi Pare Manyanet, de Barcelona. A més es va fer mencó especial de cinc alumnes. Tota 
la informació d’aquesta activitat es pot trobar a http://cangur.org/olimpiades/48oli/tele48/. 

La fase catalana de la XLVIII Olimpíada Matemàtica es va celebrar simultàniament a Barcelona, 
Girona, Lleida i Tarragona els dies 17 i 18 de desembre de 2010. El tribunal qualificador, que estava    
El tribunal qualificador, que estava presidit pel Dr. Josep Pla Carrera (Universitat de Barcelona) va 
prendre l'acord d'atorgar els premis següents: 

Primers premis 
 
Eric Milesi Vidal, Col·legi Pare Manyanet (Barcelona), 1r de batxillerat 
Júlia Alsina Oriol, Institut Jaume Callís (Vic), 2n de batxillerat 
Darío Nieuwenhuis Nivela, Aula Escola Europea (Barcelona), 2n de batxillerat 
 
Segons premis 
 
Marc Felipe Alsina, Institut Jaume Vicens Vives (Girona), 1r de batxillerat 
Eudald Romo Grau, Institut Jaume Vicens Vives (Girona), 2n de batxillerat 
Eduardo Adamo Atao Salazar, Col·legi Sagrat Cor de Jesús (Terrassa), 2n de batxillerat                                                      
 
Tercers premis 
 
Jordi Barceló Mercader, Col·legi Jesús i Maria-Sant Andreu (Barcelona), 2n de batxillerat 
Aitor Azemar Carnicero, Institut Arnau Cadell (Sant Cugat del Vallès), 2n de batxillerat 
Pau Surrell Rafart, Institut Jaume Vicens Vives (Girona), 1r de batxillerat  
 
Aquests nou alumnes van participar els dies 22, 23 i 24 de març de 2012, a Santander, en la XLVIII 
Olimpíada Matemàtica Espanyola, amb un gran èxit perquè van aconseguir dues medalles d’or, tres 
de plata i dues de bronze. 

Eric Milesi i Marc Felipe, guanyadors de les medalles d’or,  formen part de l’equip estatal designat per 
a participar en  la 53a Olimpíada Matemàtica Internacional, a Argentina, l’estiu de 2012 

 

 

 

XLVIII Olimpíada Matemàtica 
 
 
 

http://cangur.org/olimpiades/48oli/tele48/


16 
 

 

 

 

 

La SCM, juntament amb la FEEMCAT i el creamat i el suport de CatalunyaCaixa convoca una altra 
activitat de resolució de problemes: els Problemes a l’Esprint, activitat adreçada a equips de centre, 
que es desenvolupa per via telemàtica, en línia.  

Aquesta activitat va néixer l’any 2000, a redós del Cangur, en el marc de l’Any Internacional de les 
Matemàtiques. És bo de destacar que l’èxit és creixent i que enguany en les quatre convocatòries hi 
ha participat a la vora de 4000 alumnes de més de 200 equips de centres d’Andorra, Balears, el País 
Valencià i Catalunya. Atenent a les seves característiques especials, per a equips de centre, amb 
treball internivells, que cada centre organitza de la manera que creu més convenient, d’aquesta activi-
tat es fa un acte separat d’entrega de premis, que va tenir lloc el dia 19 de maig de 2012 a l’Institut 
d’Estudis Catalans i la sala d’actes del CSIC. La comissió va voler destacar la participació i va convi-
dar a aquest acte els equips guanyadors de cada convocatòria però també d’altres que havien tingut 
constància i havien enviat totes les respostes correctes, encara que no fossin dels més destacats. 

Els nombres d’equips participants i els guanyadors van ser: 

Febrer de 2012, equips de 3r i 4t d’ESO. Més de 1100 participants. L’equip més destacat dels 
60 equips participants va ser el de l’Institut Pau Vila, de Sabadell. També es va destacar la par-
ticipació de l'institut Samuel Gili i Gaya de Lleida, de La Salle Girona i d’Aula, Escola Europea, 
de Barcelona. 
 
29 Febrer/1 març de 2012, equips de batxillerat. 30 equips participants i 450 alumnes. 
Equips més destacats: Aula, Escola Europea de Barcelona i Institut Jaume Vicens Vives, de Gi-
rona (que va fer la prova des de Berlin, en un intercanvi escolar). ( altres equips van enviar to-
tes els respostes correctes. 

 
Març de 2012, equips de 1r i 2n d’ESO. Van participar 90 equips, de 73 centres, d'Andorra, 
Catalunya, el País Valencià i les illes Balears, amb un total de més de 1700 alumnes. D’entre 
els 33 equips que van enviar totes les respostes correctes els equips guanyadors, declarats ex 
aequo, van ser els del centres 
IES Broch i Llop de Vila-real (Plana Baixa) i IES Bellaguarda d’Altea (Marina Baixa). Es va fer 
un reconeixement especial als equips que van enviar totes les respostes correctes en un temps 
de concurs inferior a una hora: Institut Les Corts, de Barcelona, Institut Pere Fontdevila, de Gi-
ronella i Institut Montsacopa, d’Olot (La Garrotxa) 

 
Abril de 2012, equips del cicle superior de Primària. Amb la participació de 22 equips de 
Catalunya, el País Valencià i les illes Balears i 570 participants. Tots els equips van enviar totes 
les respostes correctes, i  l’equip guanyador de l'activitat, va ser el del Col·legi Joan Pelegrí, de 
Barcelona. La comisisó organitzadora  va fer un reconeixement especial als equips que van en-
viar totes les respostes correctes al primer intent. Per ordre de temps de concurs: Col·legi Re-
gina Carmeli, de Rubí, Aula, Escola Europea, de Barcelona, CEIP Marian Aguiló, de Palma de 
Mallorca i Escola Andersen, de Vic. 

La valoració que fan els participants d’aquesta activitat és molt positiva i aixima a seguir-la organit-
zant.   

 

 

 

 

 

Problemes a l’esprint 
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Marató de Problemes 
 
 

 

 

 
Vist l’èxit de la primera convocatòria, de 2011, juntament amb la FEEMCAT i el creamat es va convo-
car la segona edició d’una activitat telemàtica individual de resolució de problemes, adreçada a alum-
nes d’ESO i d’àmbit geogràfic obert a tots els Països Catalans, com també es fa amb els problemes a 
l’esprint o el concurs de relats. N’hem dit “la marató de problemes 2012”.   
 
Aquesta activitat es va desenvolupar des del dia 25 de gener fins el dia 12 d’abril de 2012. Es van 
inscriure 177 participants. Cal valorar com a globalment molt interessant el treball dels alumnes parti-
cipants. A la meitat dels problemes de resposta concreta (del 0 al 6) hi havia 5 alumnes amb la màxi-
ma puntuació de 17 punts i 48 participants amb 8 punts o més. En acabar els problemes de resposta 
concreta (del 0 al 12) hi va haver 3 participants amb la màxima puntuació de 35 punts i 20 participants 
amb una puntuació notable, de més de 20 punts. Després es va procedir a la valoració de les respos-
tes rebudes als problemes 13 i 14 (es demanava una explicació raonada de la solució) i es van ator-
gar els premis següents: 
 
Primers premis:   Alex Milesi Vidal, alumne de 3r d'ESO del Col.legi Pare Manyanet, de Barcelona 
 (48,9 punts) i  Jordi Fortuny Profitós, alumne de 4t d'ESO de l'Escola Nostra Senyora del Carme de 
Balaguer (La Noguera)  (48,5 punts) 
 
Segons premis:  Daniel Valcárcel Muñoz de León (47,5 punts) i Jairo Gemes Cruz (47,2 punts) 
alumnes de quart d'ESO de l'Institut de Badia del Vallès (Vallès Occidental) 
 
Mencions especials: Eric Bach Marquès, alumne de quart d'ESO de l'Institut Aubenç, d'Oliana  (Alt 
Urgell), (46,9 punts) i  David Chaparro Misó, alumne de tercer d'ESO de l'IES l'Arabí, d'Alfàs del Pi 
(Marina Baixa) (46,8 punts) 
 
Tota la informació de l’activitat es pot trobar a http://www.cangur.org/marato/marato2012/ 

 

 

 

 
En el marc del Cangur-2005 va cristal·litzar una iniciativa interdisciplinària, que s’ha anat valorant molt 
positivament cada any i ja ha arribat a la setena edició. Es tracta del Concurs de relats de contingut 
relacionat amb el món de les matemàtiques, relats que segons les bases “han de ser redactats en la 
llengua de les terres on la gent diu "Bon dia!" i aquest és realment l'abast geogràfic de la convocatòria 
del concurs. 
 
El jurat del vuitè Concurs de Relats-Cangur, presidit per la professora Mariona Petit, i amb compoi-
nents de Catalunya, de Balears i del País Valencià, va acordar proposar a la SCM que s'atorgui un 
primer premi i dos accèssits i que es publiqui a la web (http://cangur.org/relats/relats2012/) una 
selecció dels relats que han concursat. 
 
Primer premi 

 Relat presentat amb el títol Història en base clip, del qual és autora Júlia Alsina Oriol, 
alumna de segon de batxillerat de l'Institut Jaume Callís, de Vic. 

Accèssits 

 Relat presentat amb el  títol, El príncep de les matemàtiques, del qual és autora Sara El-
tayeb Ferrer, alumna de quart d'ESO de l'IES Veles i Vents, de Gandia-Grao.   
 

 Relat presentat amb el títol de El cavall de Troia, del qual és autora Glòria Macià Muñoz, 
alumna de 2n de Batxillerat de l'Institut Escola Industrial, de Sabadell.  
 
 

La nostra enhorabona!  

 

VIII Concurs de relats 
 
 

http://www.cangur.org/marato/marato2012/
http://cangur.org/relats/relats2012/
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Per als primers Cangurs s’havien dissenyat diferents cartells, amb variacions del logotip of i-
cial del Cangur. Aleshores, en el marc del Cangur-2001 es va pensar en una primera activi-
tat “no matemàtica” i es va convocar un concurs de cartells, adreçat a l’alumnat de la fran ja 
edat del nostre Cangur, amb l’objectiu que el disseny guanyador esdevingués el cartell ofic i-
al de la prova per a l’any següent. Però de seguida la comissió Cangur va pensar que havia 
de ser “per als anys successius” i el concurs s’ha anat convocant trianualment.  
 
Els dissenys guanyadors dels quatre primers concursos, que unànimement es consideren 
d’una gran qualitat. 

 

             

 

En la cinquena edició es van presentar 72 dissenys, dels quals la  comissió avaluadora en va fer una 
preselecció perquè el concurs està obert a la valoració per part dels representants del professorat 
dels centres participants en el Cangur i en aquest mateix concurs. 

 

 

 

Analitzades les valoracions rebudes es va declarar guanyador del concurs el disseny que tenen a la 
pàgina següent, del qual és autora Júlia Alsina Oriol, alumna de segon de batxillerat de l'Institut 
Jaume Callís, de Vic. 
 
Al llarg de l’acte d’entrega de premis del Cangur i altres activitats d ela SCM es va destacar de mane-
ra molt especial el fet que aquesta alumna (que també ha tret molt bons resultats en el Cangur mate-
màtic –guanyadora absoluta en el nivell 2 i premi o menció cada any- i en l’Olimpíada Matemàtica) 
fos, alhora, la guanyadora dels dos concursos interdisciplinaris. 

V Concurs de cartells 
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Com es va dir en la cloenda de l’acte d’entrega de premis... 

MOLTES GRÀCIES! ARA COMENÇA EL CANGUR 2013! BENVINGUTS! 
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