
Comunicat sobre ajornament de la Prova Cangur 2020 al País Valencià 

 

Burjassot, a dotze del març del dos-mil vint. 

 

Estimada comunitat educativa participant de la Prova Cangur: 

 

Després de considerar tots els factors al voltant de la situació produïda per l’extensió del 

coronavirus, les mesures preses per les comunitats veïnes (Catalunya, Castella-la Manxa...) de 

suspensió d’activitats d’ensenyament, que a Catalunya impliquen ja necessàriament 

l’ajornament de la prova; la Comissió Cangur al País Valencià ha decidit ajornar la realització de 

la Prova Cangur a les nostres contrades, que es tenia prevista pels dies 26 i 27 de març. 

 

Des de la Comissió hem valorat que la prova és de caràcter voluntari i les recomanacions del 

Ministeri de Sanitat i de les Conselleries d’Educació i de Sanitat d’evitar en la mesura del 

possible grans aglomeracions de persones. Si estem en un període d’expansió del virus, és 

millor que no propiciem la trobada massiva de l’alumnat i del professorat a les seus 

universitàries i més en llocs tancats perquè aquest és un factor de risc.  

 

No tenim encara un dia fixat per la realització de la Prova. També volem esperar a l’evolució de 

la situació. Només trobem una data adient us la farem saber. Si teniu propostes de possibles 

dates ens les podeu fer arribar perquè les estudiem. 

 

Des de la Comissió us demanem paciència pels possibles perjuís que us puga produir aquesta 

situació i creiem que sabreu apreciar la decisió que hem pres, la qual és totalment excepcional 

pels esdeveniments que estem vivint. 

 

Us agraïm la vostra comprensió i només tinguem més informació l’anirem publicant. 

 

Una forta abraçada a totes i a tots i molta força i molts ànims. 

 

Endavant amb la Cangur i amb els valors solidaris, democràtics i participatius que propugnem! 

 

Salut. 

 

Màrius Josep Fullana i Alfonso. 

Coordinador de la Prova Cangur 2020 al País Valencià.  

 

 


