INFORMACIONS PER ALS CENTRES CANGUR_2019
Rebeu aquest missatge com a persona d'enllaç del vostre centre pel que fa a la prova
Cangur 2019. Us agraïm el vostre interès i la vostra col·laboració perquè aquesta
activitat arribi a ser un èxit, com els darrers anys. Tot seguit teniu el record algunes
informacions de caràcter general i dos precs.
•

Tota la informació fonamental relativa a la prova la trobareu a la web del
Cangur www.cangur.org, amb enllaços des de la pàgina principal. L'accés a
l'àrea de centre es fa des d'aquest enllaç (i en aquesta pàgina també hi tindreu
les instruccions principals)

•

Hem constatat que per a un bon nombre de centres s'ha fet constar com a correu
del centre un correu personal. Això és molt anòmal i, per tant, demanem que
els centres que ho han fet així ho esmenin, amb el benentès que el correu
personal del professorat d'enllaç ja es dona en els formularis d'inscripció.

•

Atenció a l'alumnat amb deficiències visuals. La prova Cangur rep una
inestimable col·laboració de l'ONCE per a facilitar que alumnes amb
deficiències visuals puguin fer la prova en les millors condicions (l'adaptació al
Braille si escau o bé l'elaboració d'enunciats amb tipus de lletra i mida dels
caràcters adequada) que es fan arribar a les seus o als centres que correspongui.
Ja hem rebut alguns missatges en aquest sentit però convé sistematitzar la
recollida de la necessària informació. Preguem als centres que tinguin alumnes
amb aquest condicionant que omplin un formulari que tenen en aquesta
adreça.

•

(només per als grans) La comissió Cangur està treballant en l'assignació de les
seus per a la prova Cangur de 4t d'ESO i batxillerat. Esperem que es podran
publicar el dia 20 de febrer. Tots els centres que han demanat de fer la prova al
seu propi centre ho podran fer.

•

Comprovació de les dades de la inscripció. Si entreu a l'àrea de centre, amb la
contrasenya que heu donat per a la inscripció (DNI) podreu comprovar les dades
que heu donat per a la inscripció. Us recordem que en el cas d'inscripció per
nombre d'alumnes, els nombres de participants no es poden variar. Si
excepcionalment creieu que caldria un canvi haureu de sol·licitar-ho a la
comissió Cangur en el correu de contacte corresponent
cangur123eso@gmail.com,
(cangurscm@gmail.com,
cangurprimaria@gmail.com)

•

Tramesa del material als centres i a les seus. A partir del dia 19 de març els
centres del Cangur de Primària i del Cangur de 1r, 2n i 3r d'ESO podran
descarregar des de l'àrea de centre els fulls de resposta i els enunciats per a ferne les corresponents fotocòpies. Pel que fa al Cangur de 4t d'ESO i batxillerat
també està previst que, com a molt tard el dia 19, el material elaborat per la
SCM arribi a les seus.

•

Elaboració i tramesa del llistat d'alumnes participants . Com en els darrers
anys caldrà enviar després de la prova, (el mateix dia 21 a la tarda o el dia 22, o
excepcionalment abans del dilluns 25 al migdia) per via telemàtica, el llistat dels
alumnes participants Per si algun centre ho vol anar preparant caldrà elaborar
un full de càlcul per cada nivell escolar que no ha de tenir fila
d'encapçalaments i que ha de tenir exactament cinc columnes, en aquest ordre:
o codi d'identificació (número del 101 al 299),
o nom, (inicial en majúscula, resta del nom en minúscules)
o primer cognom, (inicial en majúscula, resta del conom en minúscules)
o segon cognom (que es podrà deixar en blanc) (inicial en majúscula, resta
del cognom en minúscules)
o sexe (indicat com H o D).
Si es vol preparar amb temps el full de calcul s'ha de tenir molt present que
inclou el codi d'identificació, és a dir el número que s'assignarà als alumnes per a
fer la prova i que ells fan constar en el full de resposta. Aquests números es
poden repetir en els diversos cursos; i en cada nivell es pot començar en el 101 i,
en tot cas, els codis han de ser de l'interval del 101 al 299. Després de la prova i
abans d'enviar el full de càlcul, si un dels alumnes inscrits no fa la prova, s’haurà
d’esborrar de la llista. Quan sigui el moment, es podrà accedir al formulari per
enviar el llistat (que ja inclourà les instruccions detallades sobre com s'haurà de
fer la tramesa) des de l'àrea de centre.

•

Retorn dels fulls de respostes. S'hauran de portar al CRP que tingui assignat
cada centre escolar de primària o secundària.el dia 22 de març o, molt
excepcionalment, el dia 25.

•

Publicació de resultats. El fet que el tercer dijous de març (la data del Cangur)
caigui enguany el més tard que pot caure (21 de març) i les dates en què cau la
Setmana Santa (vacancs escolars del 13 al 22 d'abril) fan pensar que segurament
serà impossible publicar les puntuacions de la prova Cangur abans de les
vacances d'abril.

