
              CONCURS IL·LUMINA’T  

                                                      “De Sol a Sòl” 

                    Divendres 27 de novembre (13-14-15) 

 

 

ENIGMA 13 (nivell 1r i 2n d’ESO) 

Tinc 3 cosines. La més gran es diu Mariona, la mitjana Clàudia, i la petita Olga. Les seves 

edats sumen 30 anys. A més, com a curiositat, l’edat de cadascuna d’elles és un nombre 

primer. Sabent que cap d’elles té més de 21 anys, quina és l’edat de cadascuna d’elles? 

 

ENIGMA 14 (nivell 3r i 4t d’ESO) 

Cal contestar tots els apartats de l’enigma en un mateix correu. Gràcies. 

 

14-A Punt de l'òrbita d'un objecte al voltant del Sol, en què aquest es troba a la màxima 

distància del Sol. 

14-B Formació vegetal dominada per espècies arbòries, però amb presència d'estrats 

arbustiu, herbaci i muscinal més o menys importants. Ecosistema on la vegetació 

predominant la constitueixen els arbres i els arbusts. 

14-C Conjunt de condicions atmosfèriques i ambientals pròpies d’una regió, especialment 

en tant que afecten la vida animal i vegetal. 

14-D Regió terrestre de clima calent i àrid, amb menys de 200 mil·límetres de 

precipitacions l’any, on la vegetació manca o és molt escassa. 

14-E Part de la ciència del sòl que fa referència a les relacions entre el sòl i les 

plantes. 

14-F Capa més profunda de l’atmosfera del Sol d’on prové gairebé tota la radiació visible 

que arriba a la Terra i es considera com la «superfície» solar. 

14-G Procés de formació de sòls afectat per la presència d'aigua permanent o 

semipermanent en el perfil, cosa que li dóna un color gris. 

14-H Sèrie de nivells horitzontals d’un sòl que es desenvolupen en l’interior del mateix i 

que presenten diferents caràcters de composició, textura, adherència, etc. Superfície o 

capa molt fina que indica una posició concreta en una successió estratigràfica, sigui 

litològica, paleontològica o cronològica. 

14-I Roca microcristal·lina que es forma com a producte de l'alteració de l'olivina en 

roques ultramàfiques. 

14-J Astrònom francès, descobridor de l'element químic heli, que el 1868 descobrí com 

observar prominències solars sense un eclipsi. 



14-K Astrònom i matemàtic alemany, conegut fonamentalment pel descobriment de les 

lleis sobre el moviment dels planetes. 

14-L Sòl propi de les regions càlides, pobre en sílice però ric en ferro i alúmina. 

14-M Sòlid homogeni, generalment inorgànic, format per un procés natural i amb una estructura 

cristal·lina definida. 

14-N Ocupa uns 139 000 km del radi solar, i és en aquesta zona on es verifiquen les 

reaccions termonuclears que proporcionen tota l'energia que el Sol produeix. 

14-O Sòl que conté en totes les profunditats no més del 10% de minerals meteoritzables, 

i menys del 10% de saturació de bases. Són ben coneguts per la seva presència en 

selves tropicals humides, a 15-25 graus nord i sud de l'equador terrestre. 

14-P Part de la ciència del sòl que fa referència a la seva formació, química, morfologia i 

classificació. Estudi dels sòls en el seu ambient natural. 

14-Q Objecte celeste extragalàctic que té aparença estel·lar, és una font molt potent 

d’energia que emet en forma de llum i, a vegades, d’ones radioelèctriques i de raigs X. 

Presenta un espectre amb un notable desplaçament cap al vermell. 

14-R Agregat d’un o més minerals que forma part de l’escorça terrestre. 

14-S Estel al voltant del qual gira la Terra. 

14-T Planeta en què vivim, tercer en ordre de distància al Sol. 

14-U Conjunt de tots els cossos celestes, de l’espai que els conté i de la matèria dispersa i la 

radiació que l’omple. Conjunt de tot allò que existeix. 

14-V Sòl, generalment negre, on hi ha un alt contingut d'argila expansiva coneguda com 

a montmorillonita, que forma profundes esquerdes en les estacions seques, o durant 

anys. 

14-W Mineral, inosilicat piroxenoide trimorf de calci, de fórmula CaSiO3, que cristal·litza 

en el sistema triclínic i es forma per metamorfisme de contacte. 

14-X Varietat d’òpal que fossilitza les parts dels organismes vegetals, especialment les 

tiges i els troncs dels arbres. 

14-Y Símbol químic del 39è element de la taula periòdica. 

14-Z Nom del 23è (o 24è segons altres) element químic per ordre d’abundància a 

l’escorça terrestre. 

 

ENIGMA 15 (nivell 1r i 2n de Batxillerat) 

Cal contestar tots els apartats de l’enigma en un mateix correu. Gràcies. 

 

15-A Físic suec que sempre confonen amb un trompetista o amb un astronauta. 

15-B Amb un fil i dos envasos de iogurts, tots hem parlat de petits amb el seu invent. 

15-C Els “graus centígrads” no existeixen, i aquest suec ho sabia, oi que S.I.? 

15-D Lucky Luke perseguia es “germans” d’aquest anglès que es confonia de colors. 

15-E Inventor americà al qual se li encenia una bombeta al cap quan tenia una idea. 

15-F Metge amb molt més que “ego”...  



15-G Malgrat tot, es movia i feia oscil·lar el pèndol a la torre inclinada. 

15-H T’ho juro, va ser un dels primers metges grecs! 

15-I Cartògraf i geògraf musulmà del s. XII famós pel seu mapa-mundi del revés. 

15-J Holandès que fabricava lents i microscopis 50 anys abans que Leeuwenhoek! 

15-K El riuet que passa pels jardins botànics de la Universitat de Glasgow on va treballar, 

donà nom a aquest “Lord” britànic. 

15-L El pare de la química conservava “massa” bé el seu pes. 

15-M Ratlla / ratlla / espai / ratlla / ratlla / ratlla / espai / punt / ratlla ... Ho has rebut? 

15-N Va “dinamitar” el concepte de “premi al millor científic”. 

15-O Una sopa primitiva li donà la vida, en teoria. 

15-P Els homes del temps i les isòbares el pressionen a diari. 

15-Q Matemàtic xinès del s. XIII expert en el teorema del residu. 

15-R Sense ell no ens faríem radiografies, ni veuríem pel·lícules dels X-Men. 

15-S No existeix un sol estudiant de botànica que no conegui el llibre d’aquest alemany 

nascut polonès. 

15-T El corrent altern no tenia secrets per a ell. 

15-U Informàtic americà molt amic de la computació i dels llibres de text. 

15-V Les salines, les alcalines, les de botó, les de petaca... totes gràcies a ell! 

15-W Juntament amb un amic, descobrí “l’escala de cargol” més famosa! 

15-X El nom científic del julivert d’isard és en honor d’aquest botànic de la Catalunya 

Nord nascut a Prats de Molló. 

15-Y Un dels enginyers aeronàutics de la NASA que pot dir que ha trepitjat la lluna. 

15-Z Intel·lectual fundador de la “Societat Científica Argentina”. 


