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Concursos de problemes de la Societat Catalana de Matemàtiques  
 
 
La Societat Catalana de Matemàtiques organitza els següents de concursos de problemes pel 
curs 2020-21.   
 

1: Proves Cangur 
Adreçat a alumnes de 4t ESO, 1r i 2n BAT. A la nostra escola les proves les realitzen tots els alumnes.  
El Cangur 2021 tindrà lloc el 18 de març del 2021 al propi centre. 
Des de principis d'octubre es desenvolupen sessions obertes d'aprofundiment en matemàtiques i 
de preparació de les Proves Cangur organitzades per diverses Universitats (UAB, UPC) o Instituts.  
La concreció del calendari es farà públic al mes d’octubre a la web https://www.cangur.org/ 
 

2: TeleCangur 
TeleCangur és una web que recull una extensa col·lecció d’antics problemes del Cangur amb 
autoavaluació immediata. 
És un material molt útil per a tots aquells alumnes que gaudeixen fent problemes. 
L'activitat és totalment oberta. 
Trobareu tota la informació actualitzada  a la Pàg https://www.cangur.org/telecangur/ 
  

3: Problemes a l'esprint 

És una activitat en línia adreçada a equips de centre organitzats de la manera que en cada centre es 
consideri més eficaç. Per aquestes activitats no cal inscripció prèvia. Únicament s'ha d'organitzar 
adequadament un grup d'alumnes, que potser internivells, que vulguin participar en una activitat 
col·laborativa de resolució de problemes. 

El centre guanyador és el primer que envia totes les solucions correctes a les qüestions de 
matemàtiques que es plantegen. 

S’estableixen dues categories: 3r-4t ESO i batxillerat. 

Trobareu tota la informació actualitzada a https://www.cangur.org/esprint/index.php#info 

4: Concurs Olitele de resolució de problemes 
Concurs telemàtic individual, adreçat a alumnes de batxillerat, en què es proposen dos problemes 
cada setmana (de novembre a principis de desembre).  

Trobareu tota la informació actualitzada a la pàg. https://www.cangur.org/telematics/ 

 
 

 

Batxillerat · Estimulem el talent  
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