
                               

 

 

Sens dubte, la ciència i la tecnologia contribueixen al progrés i al benestar, millorant la qualitat de vida de les persones 

i del medi que ens envolta. Els temes centrals de l’edició d’enguany de la Setmana de la Ciència són els LLEGUMS, 

la CARTOGRAFIA i la RELACIÓ GLOBAL/LOCAL. És per això que et convidem a participar en la convocatòria 

d’aquest concurs d’ENIGMES, per tal que despertis el teu esperit de superació més científic que et permeti avançar 

amb pas ferm cap a les solucions dels enigmes que et proposem en format digital durant la Setmana de la Ciència. 

BASES: 

 És convidat a participar-hi tot l’alumnat d’ESO i BATXILLERAT que hi estigui interessat. 

 A les 8 de cada dia de la setmana del 28 de novembre al 2 de desembre es publicarà al 

lloc web del Col·legi www.stjosep.com i en el Facebook del Col·legi un conjunt de 3 

enigmes a resoldre, assignats als nivells de 1r i 2n d’ESO, 3r i 4t d’ESO i Batxillerat. 

 Les respostes s’enviaran al correu electrònic setmanadelaciencia@stjosep.com on 

s’indicaran les dades següents: (1) Nom de l’alumne, (2) Nivell-Classe-Grup de l’alumne 

(ESO-3-A per exemple), (3) Número d’enigma, (4) Resposta a l’enigma. Només es tindrà en 

compte la primera resposta enviada per alumne i enigma. 

 Si l’alumne respon correctament a l’enigma assignat al seu nivell obtindrà 20 punts, si 

ho fa als enigmes dels nivells inferiors obtindrà 10 punts addicionals per cadascun d’ells, i 

si ho fa als enigmes dels nivells superiors al seu, n’obtindrà 30 més. En el cas que la 

resposta sigui només parcialment correcte (a criteri del membres del Jurat) les puntuacions 

anteriors quedaran reduïdes a la meitat (10, 5 i 15 respectivament). 

 Cada enigma podrà ser respost en dos intervals de temps. Interval de temps “A”: des de 

les 8 del dia que és publicat l’enigma fins a les 8 del dia següent [la puntuació obtinguda 

segons el nivell corresponent quedarà multiplicada per 2]. Interval de temps “B”: des de 

les 8 del dia següent que és publicat l’enigma fins a les 8 del dilluns 5 de desembre  [la 

puntuació obtinguda segons el nivell corresponent quedarà multiplicada per 1]. 

 S’establiran sis categories, de 1r fins a 4t d’ESO i de 1r fins a 2n de BATXILLERAT.  

 Es concediran un màxim de tres premis per categoria, en funció de la participació i 

l’encert en les respostes als enigmes (previ sorteig, si s’escau). Els alumnes guardonats 

seran reconeguts acadèmicament, amb un punt en la nota de la 1a avaluació, en una 

matèria relacionada amb l’àmbit dels enigmes resolts, determinada pels membres del Jurat. 

Entre els alumnes premiats hi haurà un reconeixement especial al millor de cada categoria 

(o sorteig entre els millors, si s’escau, en representació d’ells). 

 El Jurat serà integrat pels professors de ciències d’ESO i de Batxillerat i les seves 

decisions seran inapel·lables. 

 La solució dels enigmes així com els alumnes guanyadors i el reportatge de lliurament de 

premis seran publicats en el Butlletí Lligams i/o en la pàgina web del Col·legi i Facebook.   


