
Generalitat de Catalunya INS  Domènec Perramon
Departament d'Ensenyament

Benvolgudes famílies,

Us volem fer  partíceps  dels  resultats  de  les  proves  cangur  i  altres  proves  de  caire 
matemàtic a les que s'han presentat els nostres alumnes.

Enguany, les proves cangur es van realitzar a Canet de Mar el dia  20 de març i amb una 
participació molt estimable del nostre centre. Només el fet de participar ja representa un 
èxit per l'alumne. Es van presentar 21 alumnes repartits en els 4 nivells de la prova. Cada 
nivell representa un curs de l'ESO o batxillerat.

La prova requereix habilitat mental matemàtica i velocitat en l'execució. Penseu que en 
aquestes proves es presenten molt bons alumnes de tots els centres, i, per tant, obtenir un  
resultat per sota  del 50 %  és molt destacable.

Estem molt satisfets dels resultats dels nostres alumnes en aquestes proves.

Al nivell 1 (3r d'ESO), es van presentar 8 alumnes, volem destacar l'Alex Morales Gras 
amb 106.75 punts en el lloc 292 (3.7%). També la Laia Utset al lloc 884 (11.23%).

Al nivell 2 (4t d'ESO), destaquem la Laura Serrano Rodríguez amb 94.75 punts ,en el lloc 
498 (7,43%) i la Laura Medina Vives amb 82.75 punts en el lloc 1228 (18,34%).

Al nivell 3 (1r de batxillerat), l'Oscar Lek  Boada ha tret 98.25 punts, en el lloc 26 (0,55%) , 
en Guifré Sánchez Serra amb 81 punts en el lloc 116(2.55%) i la Mar Garrido amb 74,75 
punts en el lloc 237(5,22%).

Al nivell 4 (2n de batxillerat), la Valentina Miserachs amb 50 punts en el lloc 1329(47,94%)

Als problemes a l'esprint per equips d'alumnes de batxillerat de tot Catalunya, que vam 
fer el 12 de febrer vam quedar en 8à posició d'un total de més de 38 escoles o instituts. 
(38 centres van acabar la prova, però molts altres no la van acabar).

Cal destacar el gran treball de l'alumne Guifré Sánchez en resoldre de manera brillant tots 
els problemes de l'Olimpiada matemàtica telemàtica d'aquest any. 
VA SER GUANYADOR!!!!! 

FELICITATS A TOS ELS ALUMNES I A LES FAMÍLIES
(trobareu els resultats de tots els alumnes a la web del centre)
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