
                               

 

 

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.   
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GUANYADORS i finalistes 

 

 

 

1r ESO: 1r Premi AMAIA LAGARDE TEIXIDÓ 

   2n Premi DÍDAC HIERRO SOTERES 

   3r Premi FERRAN VALLS ANGLADA 

 

2n ESO: 1r Premi JAUME ARNAL DÍAZ 

   2n Premi  ÀLEX GARCIA PÉREZ 

   3r Premi JAN SERRA BELTRAN 

 

3r ESO: 1r Premi BERNAT BEL ORELLANA 

   2n Premi DÍDAC OLIVÉ ALMARAZ 

   3r Premi GERARD MARTÍ OLIVELLA 

 

4t ESO: 1r Premi MARIA ARNAL DÍAZ 

   2n Premi MÍRIAM PÉREZ MOURELO 

   3r Premi LAIA ROMEU CASAS 

 

1r BAT: 1r Premi MARIA ESTEVE GARCIA 

   2n Premi SÍLVIA VALLS LOSADA 

   3r Premi GUILLEM FARRÉ FERNÁNDEZ 

 

2n BAT: 1r Premi MARTA BEL ORELLANA 

   2n Premi  ÀLEC LAGARDE TEIXIDÓ 

   3r Premi ALBA GARCÍA PÉREZ 

 
   
 

 
 

GRÀCIES A TOTS PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ 



               

 

                       Dilluns 28 de novembre (1-2-3) 

 

ENIGMA 1 (nivell 1r i 2n d’ESO) 

1-A Una senyora va morir 18 anys més tard que naixés el seu net. Si la suma de les seves edats 

al morir era de 142 anys i el net va morir l’any 2050, en quin any va néixer la senyora? 

1926 

 

2-A Quan temps fa que vius en aquest pis? 

DOS MESOS 

ENIGMA 2 (nivell 3r i 4t d’ESO) 

2-A Una companyia aèria que transporta paquets va començar unint les ciutats de Barcelona i 

Madrid amb un avió que feia dos trajectes al dia, d’anada i tornada. Al cap d’un temps va 

començar a oferir servei a València, i per això necessitava fer sis trajectes al dia: anada i tornada 

entre les tres ciutats. En incorporar París, els trajectes van a passar a 12, amb Londres, 20 

trajectes, i amb Roma, 30. Després d’un cert temps ja treballava portant paquets amb 11 ciutats. 

Seguint aquest esquema, quants viatges havia de fer? 110 viatges diaris 

 

2-B Alarmats per la quantitats de viatges diaris, et demanen ajuda per tal de canviar el sistema 

de distribució i poder enviar els paquets entre aquestes 11 ciutats fent el mínim nombre de 

trajectes. Quin és aquest nombre mínim de trajectes d’avió?  

20 viatges (sistema de distribució Hub and spoke) 

 

ENIGMA 3 (nivell 1r i 2n de Batxillerat) 

L’àvia de l’Armand volia blanquejar uns mitjons del seu net bruts de fang. Per això va agafar 

l’ampolla de lleixiu, va obrir el tap, va abocar un raig dintre d’una galleda plena d’aigua i va 

submergir-hi els mitjons bruts. Mentre feia quest procés, va donar un cop a la botella de lleixiu i va 

abocar part del contingut a terra. Per tal de recollir el que havia caigut a terra, va mullar un drap 

amb un producte de neteja i va fregar el terra. Uns minuts més tard l’àvia era morta. Què va matar 

l’àvia de l’Armand? 

La barreja de lleixiu i salfumant (producte de neteja) genera 

clor que és un gas tòxic. 
 



               

 

                       Dimarts 29 de novembre (4-5-6) 

 

ENIGMA 4 (nivell 1r i 2n d’ESO) 

 

4-A Un matemàtic nascut al segle XIX quan li preguntaven per la seva edat sempre deia: 

“A l’any x2 tenia x anys”. En quin any va néixer? 

1806  Augustus de Morgan (matemàtic inglés nascut a la India) 
 

4-B Quants nombres naturals més petits de 1000 tenen la suma de les seves xifres igual 

a 7? 

36 nombres 

 

ENIGMA 5 (nivell 3r i 4t d’ESO) 

La Marta té un pot de caramels que vol repartir entre els seus quatre fills. El més gran es 

precipita sobre el pot i agafa la meitat dels caramels més un; el segon es menja la meitat 

dels caramels que queden, més un; el tercer agafa la meitat dels caramels restants, més 

un i el més petitó de tots, es menja la meitat dels caramels que queden i un més. Entre 

tots quatre han deixat buit el pot de caramels. Quants caramels hi havia al pot en un 

principi? 

30 caramels 

 

ENIGMA 6 (nivell 1r i 2n de Batxillerat) 

Una bota de vi està plena més o menys fins a la meitat. Què faries si volguessis saber si 

està exactament a la meitat o bé està per damunt o per sota del seu volum, sense utilitzar 

cap instrument de mesura, ni tampoc transvasar el contingut de la bota, ni tampoc 

reomplir-la.  
 

Cal decantar la bota de vi fins el punt de besament i veure si el 

fons de la bota queda just cobert (= ½), no queda cobert (< ½), 

queda més que cobert (> ½). 



               

 

                       Dimecres 30 de novembre (7-8-9) 

 

ENIGMA 7 (nivell 1r i 2n d’ESO) 

Einstein, Darwin, Newton i Rutherford es van reunir un dia qualsevol i van seure a una 

taula rodona i van conversar sobre el futur de la humanitat i de la ciència. 

- El que va seure a l’esquerra de Newton va beure aigua. 

- Einstein estava assegut davant del que prenia vi. 

- Qui seia a la dreta de Rutherford estava bevent anís. 

- El del cafè i el de l’anís estaven un davant de l’altre. 

Quina era la beguda de cadascun d’ells? 

Newton-cafe / Einstein-aigua / Darwin-anís / Rutherford-vi 

 

ENIGMA 8 (nivell 3r i 4t d’ESO) 

En Joan, un aprenent que ajuda els caps de setmana en una fruiteria... s’entreté amb una 

balança. Desprès de diverses pesades s’adona que tres kiwis i un meló pesen el mateix 

que una dotzena de peres, i que un meló pesa tant com un kiwi i vuit peres. Quantes 

peres necessita per arribar al pes d’un meló? 

9 peres 

 

 

ENIGMA 9 (nivell 1r i 2n de Batxillerat) 

Com es pot obtenir el nombre 121 mitjançant només la utilització de 5 vegades el nombre 

“0” i operadors i funcions matemàtiques. 

[(0!+0!+0!)!-0!]!+0! / (0!+0!+0!+0!+0!)!+0! 

(cos(0)+cos(0)+cos(0)+cos(0)+cos(0))!+0! 

Entre d’altres... 

 

 



               

 

                         Dijous 1 de desembre (10-11-12) 

 
 

ENIGMA 10 (nivell 1r i 2n d’ESO) 

Pots dir quin equip guanyarà en la tercera competició? 

(Justifica la resposta).  

Les 3 noies i el gos 

 

ENIGMA 11 (nivell 3r i 4t d’ESO) 

11-A Si sabem de la suma següent de dos nombres de dos xifres, AB + CD = EFG, que 

F = 0 i que les altres lletres representen els nombres 1, 2, 3, 4, 5 i 6 i que només s’usen 

una sola vegada, i que el nombre AB és un nombre primer. Quin és el resultat de la suma 

A + B? 

4+3 = 7 

11-B Quin angle formen exactament les manetes del rellotge a les 3:12?  

24º 

 

ENIGMA 12 (nivell 1r i 2n de Batxillerat) 

Un quadrat de costat 5 unitats es divideix en cinc parts d’igual àrea mitjançant línies 

paral·leles a les seves diagonals. Troba amb exactitud i precisió el perímetre del pentàgon 

BEFGH.  

 

 

 

9,44 = 10 + 5·2
½ 

- (2·5
½ 

+ 10
½
) 



               

 

                         Divendres 2 de desembre (13-14-15) 

 

 

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

ENIGMA 13 (nivell 1r i 2n d’ESO) 

Quin és el preu en cèntims d’euro de la segona filera de fruites? 

 

140 cèntims d’euro 

 

ENIGMA 14 (nivell 3r i 4t d’ESO) –CARTOGRÀFIC 

14-A AZIMUTAL 

14-B BRÚIXOLA 

14-C CRESQUES ABRAHAM 

14-D ANGELÍ DOLCET 

14-E EQUADOR 

14-F FRA MAURO 

14-G GREENWICH 

14-H HEMISFERI 

14-I ISOLÍNIA 

14-J JAUME MIRANDA 

14-K PETER KROPTKIN 

14-L LATITUD 

14-M MERIDIÀ 

14-N NAVARCLES 

14-O OROGRAFIA 



14-P PARAL·LEL 

14-Q QIN SHI HAUNG 

14-R PEDRO REINEL 

14-S NICOLAS SANSON 

14-T TRÒPIC 

14-U UCRAÏNA 

14-V GASPARD VAN DER HEYDEN 

14-W MARTIN WALDSEEMÜLLER 

14-X XVI 

14-Y YO 

14-Z ZHANG HENG 

 

ENIGMA 15 (nivell 1r i 2n de BAT)–LLEGUMINÓS 

14-A ANDROCEU 

14-B BRUCHUS 

14-C CLIMENT VII 

14-D DAVID 

14-E ESAÚ  

14-F FABÀCIES (FABACEAE) 

14-G GARROFA 

14-H HUMMUS 

14-I INDIGOFEREAE 

14-J JUDÍA 

14-K KAKOTHRIPS 

14-L LENS CULINARIS (LLENTIA) 

14-M MONGETA 

14-N NITROGEN 

14-O OÏDI 

14-P PARDINA (DU PUY) 

14-Q QUARESMA 

14-R RIZOBI (RHIZOBIUM) 

14-S SOJA (SOIA) 

14-T TXITXIRIO 

14-U UBIQÜITAT 

14-V VERD 

14-W WOK 

14-X XUCLADOR 

14-Y YUBA 

14-Z ZIGOMORFA 


