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Maria Bargués, Pol Mestre, Miquel Sillero i Mercè Gorina són quatre dels 22 alumnes de l'Escola Pia de Sabadell 
que s'han presentat a la prova Cangur de Matemàtiques / B. PADILLA  

M'agraden les matemàtiques, i 

què? 
Més de 100 alumnes de Sabadell s'han presentat a les proves Cangur de 
Matemàtiques. Se celebren a Catalunya i Andorra de forma simultània i 
només tenen un objectiu: despertar la passió pels números entre els 
alumnes d'ESO i Batxillerat 

El Pol, el Miquel, la Maria i la Mercè són quatre dels 22 alumnes de l'Escola Pia de Sabadell 

que aquest matí s'han presentat a les XV Proves Cangur de Matemàtiques, que se celebren 

de forma simultània a Catalunya i Andorra. No cal ser un crack dels números. "Només t'han 

d'agradar les matemàtiques", diuen. D'aquí unes setmanes sabran les notes, però no els 

preocupa. "Era fàcil". 

 

"Si en un sac hi ha tres boles de color blau i hi posem una de color vermell..." Així començava 

un dels enunciats de la prova, que ha durat una hora i quinze minuts. L'Auditori de Caixa 

Sabadell ha estat un dels espais que ha acollit l'esdeveniment, de projecció internacional (se 

celebra també a Europa i Àsia). "Estaven nerviosos, han tingut poc temps i hi havia preguntes 

molt difícils", explica la professora que els ha acompanyat a l'examen, Estefania Cònsul. 

 

El 3% dels alumnes que treguin la millor nota obtindran un premi. "Un ordinador, un Ipod... un 

aparell electrònic", diu Cònsul. A Sabadell s'han presentat 109 alumnes procedents de l'IES 

Pau Vila, l'IES Jonqueres, l'Escola Industrial i l'Escola Pia, tant d'ESO com de Batxillerat. 

L'objectiu de la prova, organitzada per la Societat Catalana de Matemàtiques, no és altre que 

despertar la passió pels números entre els estudiants. 

 

Un repte matemàtic 

"Hem fet les proves perquè ens agraden les matemàtiques. No busquem res. És un repte", 

comenten els examinats. Entre ells, hi ha un que estudia Batxillerat Humanístic i sempre treu 

molt bona puntuació en la prova. "Quan surten les notes, comença una competició interna 

entre ells. S'ho passen molt bé", diu la professora. El resultat no té cap efecte en l'assignatura 

de matemàtiques, però serveix a l'alumne com a superació personal.  

 

La prova inclou exercicis de lògica, geometria, sèries numèriques i trencaclosques similars als 

dels tests psicotècnics que realitzem quan ens presentem a una entrevista de feina. No és 

fàcil, però tampoc impossible. "És la primera vegada que em presento. Vaig pensar: Va, ves a 

fer-la. Ni et farà mal ni et matarà", reconeix un dels alumnes. Cap dels quatre, això sí, es vol 
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Imprimeixi l'article 

dedicar a les matemàtiques quan sigui gran.  

Opinió del lector
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