El poliesportiu Miquel Àngel Nadal acollí dijous passat les proves Cangur de matemàtiques.

Uns 600 alumnes demostraren les seves
habilitats matemàtiques a les proves Cangur
Els participants de 3r i 4t d’ESO i batxillerat es congregaren al Poliesportiu Miquel Àngel Nadal
C.V.

Aquestes proves, organitzades a les
Balears per la Societat Balear de
Matemàtiques-Xeix i la UIB, se
cel·lebren a més de 40 països i la
passada edició comptaren amb més
de 5 milions d'estudiants.
Enguany a la comarca de Llevant
varen ser quasi 600 els alumnes des
de 3r d'ESO fins al darrer curs de
batxiller que hi participaren, dels
quals 170 eren del municipi de
Manacor.

Els assistents hagueren de resoldre 30 problemes de dificultat creixent en una hora i un quart. Després
d'un descans es desenvolupà una
gimcana matemàtica, en la qual els
problemes s'havien de resoldre
col·lectivament.
Aquesta ha estat la tercera vegada que les proves Cangur se
cel·lebren a Manacor amb la col·laboració de l’Ajuntament. L'acte va ser
coordinat per Miquel Àngel Amengual
i Rita Moll, professors de matemàtiques de l'IES Na Camel·la.

Els alumnes de La Salle
visiten el Parlament
Els alumnes de sisè de primària del
col·legi La Salle visitaren dijous el
Parlament de les Illes Balears. Els dos
grups de sisè reberen de primera mà
informació sobre el funcionament,
organització i composició de la cambra, així com de la història de l’edifici.
El primer dels dos grups va ser rebut
per la presidenta de la institució, Aina
Rado, qui contestà les seves preguntes. CpC
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Un dels dos grups de sisè de La Salle amb la presidenta del Parlament, Aina Rado.

Cent per Cent 26 de març

Uns 600 alumnes d‘Artà,
Campos, Felanitx,
Llucmajor, Santanyí, Santa
Margalida, i Manacor
s’aplegaren dijous passat
al poliesportiu municipal
Miquel Àngel Nadal per a
participar en les proves
Cangur de matemàtiques.

