
Quin material es rep?
La Comissió Cangur Balears farà arribar al 
centre a través del responsable el material 
següent:  

@CangurBalears     http://cangur.xeix.org      cangur@xeix.org

Què puc fer per inscriure’m?
1)  Els centres interessats que els alumnes hi 
participin han d’inscriure-s’hi com a centre i 
registrar un dels seus mestres com a persona 
responsable del centre. Normalment és un 
dels mestres que portaran de forma més 
activa l’activitat amb els alumnes.

2) El responsable de centre ha de comunicar 
a l’organització el nombre de participants de 
cada nivell, 1r i 2n d’ESO., per tal que 
l’organització li faci arribar el material. La 
Comissió Cangur Balears, celebrara una 
cerimonia de lliurament de premis a Mallorca, 
Eivissa i Menorca on otorga alguns 
obsequis a les puntuacions més altes de les 
Illes Balears a cada un dels nivells..

Què paguen els alumnes?
Cada alumne aporta la quantitat de 2 euros 
en concepte d’inscripció a la prova. Aquests 
doblers es fan arribar a la Comissió Cangur 
Balears mitjançant transferència bancària.

Quin tipus de premi es rep?
La Comissió Cangur Balears, celebrara 
una cerimonia de lliurament de premis a 
Mallorca, Eivissa i Menorca on otorga alguns 
obsequis a les puntuacions més altes de les 
Illes Balears a cada un dels nivells.Una xapa distintiva de fer les Proves 

Cangur (el color varia segons el nivell en 
què es participa). 

Una prova del mateix color 
que la xapa.
Un cartell de participació 
a les Proves Cangur 
2019. 

Quines altres activitats poden fer-se?
La Comissió Cangur Balears posa a disposició dels centres dues 

activitats més, a part de la Prova Cangur:  el concurs de cartells per 
a la Prova Cangur 2020 i la gimcana matemàtica. En trobareu més 

informació a la web de la Prova Cangur.

Què són?
Les Proves Cangur són unes proves 
matemàtiques de resposta múltiple que es 
fan a tot el món el mateix dia. L’Associació 
Cangur sense Fronteres, formada per 
representants dels diferents països 
participants, elabora anualment la prova 
per als distints nivells en què s’ofereix. 
A les Balears hi poden participar alumnes 
de 5è i 6è de primària, ESO, batxillerat 
i Formació Professional. Els nivells de 3r 
d’ESO i superiors, duen a terme les proves 
en diferents seus. En elles, s’ajunten diferents 
centres i realitzen la prova al mateix temps 
tots els alumnes.

Qui corregeix la prova?
La correcció de la prova és a càrrec dels 
mateixos centres fins a 2n d’ESO i a càrrec de 
la comissió Cangur a partir de 3r d’ESO. La 
Comissió Cangur Balears farà públiques les 
solucions de les proves a la seva web, per tal 
que els centres puguin revisar i puntuar les 
proves dels seus alumnes.

Proves Cangur 
a l’educació Secundària 
i Formació Professional 


