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Aquest dijous 30 de gener, l’Institut Gabriel Ferrater de Reus  ha esdevingut una de les 
trenta-quatre seus de la primera fase de la setena edició de la Copa Cangur, 
organitzada per la Societat Catalana de Matemàtiques amb la col·laboració d’Isotropic-
Serveis Educatius. Han participat vint equips, de set alumnes de 3r i 2n d’ESO 
cadascun, procedents de 12 centres públics i privats de Reus: instituts Salvador 
Vilaseca, Gaudí, Baix Camp, Lluís Domènech i Montaner, Roseta Mauri i Gabriel 
Ferrater, l’institut-escola Pi del Burgar, l’Escola Puigcerver, Col·legi Maria Rosa Molas, 
Col·legi Pare Manyanet, la Salle Reus, i l’institut Marta Mata de Salou, amb un total de 
140 alumnes. 

En el global de Catalunya han participat un total de 447 equips, la qual cosa representa 
poc més de 3125 alumnes procedents de 237 centres. Tot un èxit! 

La dinàmica del concurs gira a l’entorn de la resolució de problemes. Cada equip 
disposa de 60 minuts per resoldre tants problemes com es pugui, i en cap cas s'espera 
que es resolguin tots. Hi ha on poder triar: de senzills, de més complicats i algun de 
molt i molt complicat. 
 
Els equips competeixen entre ells contra rellotge i amb gran pressió, ja que la 
puntuació per a cada problema resolt es va modificant segons es desenvolupa el 
concurs. Aquest disseny el fa molt emocionant i promou que l'alumnat participant 
estableixi estratègies de joc i que pensi i debati amb profunditat els problemes resolts. 

Els resultats de la seu del Gabriel Ferrater de Reus han estat els següents: en primer 
lloc l’equip de la Salle amb 601 punts; en segon lloc l’equip B de l’escola Puigcerver, 
amb 564 punts; i en tercer lloc l’equip A de l’institut Baix Camp, amb 556 punts. 

A tots ells la més cordial enhorabona i a tots els equips participants els encoratgem a 
seguir participant en futures edicions. La fase final per als equips destacats de la 
primera fase està prevista per al dia 5 de març de 2020 al Centre Cultural La Torreta de 
Montmeló. 

 


