
               

 

                         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? 

 

 

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

14-A Tipus de projecció cartogràfica que s'aconsegueix projectant una porció de la Terra sobre 

un disc pla tangent al globus en un punt seleccionat, obtenint la visió que s'aconseguiria ja sigui 

des del centre de la Terra o des d'un punt de l'espai exterior. 

14-B Aparell per a determinar direccions sobre la superfície de la Terra per mitjà d’una barra 

imantada que gira al voltant d’un eix vertical i assenyala el nord magnètic. 

14-C Cartògraf mallorquí del s. XIV, d'origen jueu i que treballà pels reis Pere III, Joan I i Martí I. 

Autor de l’Atles Català, el mapa cartogràfic català més important de l'edat mitjana. 

14-D Un altre cartògraf mallorquí, també del s. XIV, autor de la carta portolana més antiga 

elaborada a Mallorca el 1339. 

14-E Línia imaginària que fa la volta a un planeta (o a qualsevol altre cos celeste) 

equidistant dels dos pols. 

14-F Monjo i cartògraf italià que l'any 1457 dibuixà un mapamundi d’una sorprenent precisió. El 

seu taller de cartografia es trobava al monestir de Sant Michele di Murano, a la llacuna veneciana. 

14-G Municipi de Londres situat al sud de la riba del riu Tàmesi. És conegut per donar-li el nom al 

meridià 0° de longitud) i al GMT. 

14-H Meitat de les dues en què queda dividida una esfera per un pla que passa pel seu centre. 

 



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

(continuació) 

 

 

14-I Línia que uneix, en un mapa o quadrícula, els punts on el valor d’un element determinat és el 

mateix. 

14-J Nom de pila del Director General de L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

14-K Geògraf rus nascut a Moscou el 9 de desembre del 1842, que va dirigir dues expedicions 

successives a Sibèria i a Manxúria, que van proporcionar coneixements geogràfics de gran valor. 

14-L Distància angular, mesurada sobre un meridià, entre una localització terrestre i l'Equador. 

14-M Línia imaginària que dóna la volta a la Terra passant pels pols i serveix per mesurar la 

longitud com a part del sistema de coordenades geogràfiques. 

14-N Municipi de Catalunya que es troba en les coordenades geogràfiques següents: 41° 45′ 5″ 

N, 1° 54′ 11″ E 

14-O Part de la geografia física que tracta de les muntanyes i en descriu la morfologia, 

l’estructura i l’evolució i en fa la representació cartogràfica. 

14-P Línia imaginària que dóna la volta a la terra i és perpendiculars a l'eix de gir de la Terra. 

Sobre aquestes línies es mesura la latitud. 

14-Q Rei xinès del segle III a. C. al que li van presentar el primer mapa de Xina. 

14-R Cartògraf portuguès del segle XVI, autor de la carta nàutica signada més antiga de Portugal. 

14-S Cartògraf francès del s. XVII, considerat per alguns el creador de la geografia francesa. 

14-T Paral·lel terrestre situat a una distància al nord o al sud de l’equador de 23° 27′ 

aproximadament. 

14-U Si teclegeu la següent adreça electrònica: http://land.gov.ua, podreu entrar a la web 

principal de l’Agència Cartogràfica Nacional d’aquest país. 

14-V Holandès del segle XVI constructor d’instruments astronòmics de precisió, entre ells globus 

terraqüis i celestes. Va col·laborar amb Mercator l'any 1537 per elaborar dos globus, un estel·lar i 

l’altre, terraqüi. 

14-W Cartògraf alemany que fou una de les primeres persones que recolliren el nom Amèrica, 

l'any 1507, en el mapa Universalis Cosmographia. 

14-X Segle en què el cartògraf flamenc Gerardus Mercator va idear la seva famosa projecció que 

duu el seu nom. 

14-Y Novena paraula que apareix en la  lletra de la cançó “Introducción a la Cartografía”, del 

grup de rock alternatiu Panda (o PXNDX). 

14-Z Astrònom, matemàtic, inventor, geògraf, cartògraf, artista, poeta, estadista, i estudiós 

literari xinès originari de Nanyang, Henan. Va viure durant la Dinastia Han Oriental (25–220 EC) de 

la història xinesa. 

 

http://land.gov.ua/


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

14-A Conjunt d’estams de la flor de les lleguminoses. 

14-B Gènere d’insectes coleòpters (corcs) que s’alimenten del gra de les lleguminoses, en 

especial del pèsol. 

14-C Nom del Papa (de Roma) que va introduir les llavors de les mongetes a alguns països 

d'Europa, com per exemple a França, on la va introduir com a regal pel casament del rei Enric II 

amb Caterina de Mèdici. 

14-D Nom de pila del Governador General del país líder mundial en la producció i exportació de 

llenties. 

14-E Fill primogènit d'Isaac i Rebeca. Va vendre la seva primogenitura al seu germà Jacob 

per un plat de llenties. 

14-F Família de plantes que presenten una flor característica amb cinc pètals (estendard, ales i 

quilla) i l'ovari formant una beina o llegum. 

14-G Únic aliment del qual s’alimentava Sant Joan Baptista durant la seva vida al desert, i que 

acostuma a agradar molt als cavalls. 

14-H Puré de cigrons aixafats amb una forquilla o en un morter amb una pasta de farina de 

sèsam anomenada tahina, amb oli d'oliva, all, i suc de llimona, que sol presentar-se adornada amb 

pebre vermell (paprika). 

14-I Tribu de plantes angiospermes que pertany a la subfamília de les  fabòidies, dins de la família 

de les fabàcies. Té 7 gèneres i unes 800 espècies. 

14-J Nom en castellà de la llavor de la fesolera. 

14-K Gènere d’insectes tisanòpters de la família dels thripidae (trips), que causa danys 

importants a les flors de moltes lleguminoses, en especial la pesolera. 

14-L Herba de la família de les papilionàcies, de fulles paripinnades, flors blavenques en raïms 

axil·lars i llegums curts amb una o dues llavors, cultivada per les seves granes. 

14-M Un altre nom amb el qual es coneix a la llavor de la bajoquera. 

14-N Element químic que les lleguminoses fixen al sòl gràcies a l’actuació d’uns bacteris 

simbiòtics. 

14-O Fong de l’ordre de les erisifals, del grup dels ascomicets, paràsit de les parts aèries de 

diverses fanerògames com la vinya i la pesolera, sobre les quals produeix taques blanques o 

cendroses. 

14-P Varietat de llentia de color marró i mida petita. 

14-Q Període de l’any destinat a la penitència i a la preparació de la Pasqua, en què augmenta 

notablement el consum de llegums en detriment de la carn. 

14-R Tipus de bacteris simbiòtics que fixen el nitrogen atmosfèric a les arrels de les plantes de la 

família de les lleguminoses. 

14-S Herba anual de la família de les papilionàcies, vestida de pèls brunencs, de fulles 

trifoliolades amb els folíols ovats, flors petites de color violaci, rosat o blanc, disposades en raïms 

axil·lars, i llegum bru i pilós que té de dues a quatre llavors, contret i septat entre grana i grana, 

originària possiblement de l’Àsia sud-oriental i cultivada des de temps molt antics. 

14-T Nom en euskera de la llavor de la planta Cicer arietinum. 



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

(continuació) 

 

 

14-U Qualitat que tindria un flascó de cigrons en conserva si fos capaç d’estar present a totes les 

prestatgeries de tots els supermercats de tots els pobles de tot el mon alhora. 

14-V Color del pèsol homozigòtic recessiu que apareix en les Lleis de Mendel amb un genotip del 

tipus “aa”. 

14-W  Mena de paella rodona i bombada en el fons, molt típica de la cuina xinesa i japonesa on 

els aliments (entre els quals no hi sol faltar la soja) es cuinen   removent-los i llançant-los molt 

ràpidament. 

14-X Tipus d’aparell bucal d’alguns insectes, entre ells els tisanòpters (que causen importants 

danys als cultius de lleguminoses). 

14-Y Aliment xinès i japonès elaborat a partir de soja. Durant la cocció de la llet de soja es forma 

a la superfície del líquid una pel·lícula composta principalment de proteïnes i lípids. Aquestes 

pel·lícules es recullen i s'assequen, resultant en làmines groguenques. 

14-Z Tipus de simetria floral d’algunes lleguminoses, amb un sol pla de simetria i on cada meitat 

és la imatge especular de l’altra. 

 


