
                               

 

 

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 tema central de l’edició d’enguany de la 22a Setmana de la Ciència és el TURISME 

SOSTENIBLE per al DESENVOLUPAMENT. És per això que et convidem a participar en la convocatòria d’aquest 

concurs d’ENIGMES, per tal que despertis el teu esperit viatger 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 27 de novembre a l’1 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 ONA LAUDO VIVÓ 

   2n Premi PAU HIERRO SOTERAS 

   3r Premi ANNA ROSICH GARCIA 

 

2n ESO: 1r Premi JOSEP Ma. SOLÀ PACHECO 

   2n Premi  AMAIA LAGARDE TEIXIDÓ 

   3r Premi MARINA PALAU ÁLVAREZ 

 

3r ESO: 1r Premi JAN SERRA BELTRAN 

   2n Premi MÒNICA PENALVA RIQUELME 

   3r Premi JAUME ARNAL DÍAZ 

 

4t ESO: 1r Premi DÍDAC OLIVÉ ALMARAZ 

   2n Premi GEMMA OBIOLS DURAN 

   3r Premi GERARD MARTÍ OLIVELLA 

 

1r BAT: 1r Premi ÀFRICA LAGARDE TEIXIDÓ 

   2n Premi MARIA ARNAL DÍAZ 

   3r Premi MARTINA MILÀ PUIG 

 

2n BAT: 1r Premi DAVID SERRA BELTRAN 

   2n Premi  MARC VALLE ROMEU 

   3r Premi GUILLEM FARRÉ FERNÁNDEZ 

 
 

     

 
 

GRÀCIES A TOTS PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ 



              CONCURS VIATJA!  

                                                      Sosteniblement... 

                    Dilluns 27 de novembre (1-2-3) 

 

ENIGMA 1 (nivell 1r i 2n d’ESO) 

Per al castell de cinc pisos necessitarem 40 cartes, i per al de 10 pisos necessitarem 155 

cartes. 

 

 

ENIGMA 2 (nivell 3r i 4t d’ESO) 

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

 

2-A El nombre PI. 

 

2-B El 8 i l’Infinit. 

 

2-C La Gravetat. 

 

 

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

A ha de ser el Veraç i per tant B el Mentider. Si A fos un Mentider, la seva 

afirmació hauria de ser falsa i per tant cap d’ells podria ser un Mentider, fet que 

contradiu la nostra hipòtesis que A és un Mentider, per tant A ha de ser un Veraç. I 

si A és un Veraç, la seva afirmació és certa i per tant B és un Mentider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              CONCURS VIATJA!  

                                                      Sosteniblement... 

                    Dimarts 28 de novembre (4-5-6) 

 

ENIGMA 4 (nivell 1r i 2n d’ESO) 

Ven el de 12 ous. 

 

 

ENIGMA 5 (nivell 3r i 4t d’ESO) 

2, 2 i 9 anys. 

 

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

Assumim primer que P és un Veraç: si P  és un Veraç, i diu que si Q és un Mentider 

aleshores ell és un Mentider, deduïm que Q ha de ser un Veraç per tal que P també 

sigui un Veraç. 

Assumim ara que P és un Mentider: si P és un Mentider, la seva afirmació ha de ser 

mentida i per tant Q ha de ser un Veraç per tal que ell sigui un Mentider, aleshores Q 

és un Veraç. 

Podem afirmar que Q és un Veraç, però no podem dir res al respecte de P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              CONCURS VIATJA!  

                                                      Sosteniblement... 

                    Dijous 30 de novembre (7-8-9) 

 

ENIGMA 7 (nivell 1r i 2n d’ESO) 

El Dídac va néixer el 16 de juliol. 

 

ENIGMA 8 (nivell 3r i 4t d’ESO) 

I’m living in Reykjavik in Iceland, where the sun never sets during the summer months. 

Other extreme northern cities are also possible. 

 

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

Si R és un  Mentider, el què diu és  mentida i per  tant NO tots ells són Mentiders, o 

sigui, algun d’ells és un Veraç. 

Si R és  un  Veraç, és veritat  que tots  ells són mentiders, fet que contradiu la 

nostra hipòtesi, per tant  R no pot ser un Veraç. 

Conclusió, R és un Mentider, i hi ha d’haver algun Veraç. 

Si S és un Mentider, o bé no hi ha cap Veraç (tots  són mentiders), o bé hi ha més 

d’un Veraç. Com que sabem - per R - que hi ha d’haver algun Veraç, això implicaria 

que hi ha d’haver més d’un Veraç,  o sigui que S i T fossin Veraços, fet que contradiu la 

nostra hipòtesi, per tant S no pot ser Mentider. 

S ha de ser un Veraç,  i per tant  el que diu és cert  i només hi ha un Veraç, S, i per 

tant T és un Mentider. 

Per  tant,  R i T són Mentiders, i S és un Veraç. 

 

 

 

 

 



                            CONCURS VIATJA!  

                                                      Sosteniblement... 

                    Divendres 1 de desembre (10-11-12) 

 

 

ENIGMA 10 (nivell 1r i 2n d’ESO) 

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

10-A Arena (a Verona) 

10-B Besalú 

10-C Càmera 

10-D Dactylosphaera vitifoliae (fil·loxera) 

10-E Estafeta 

10-F Fassina 

10-G Gaudí 

10-H Halita 

10-I Irving Morrow 

10-J Johanna Spyri 

10-K Kenya 

10-L Loxodonta africana 

10-M  Matmata 

10-N Nil 

10-O Orlando 

10-P Piràmide 

10-Q Quito 

10-R Rio de Janeiro 

10-S Suances 

10-T Taüll 

10-U Ulan Bator 

10-V Vaticà 

10-W Washington 

10-X Xina 

10-Y York 

10-Z Zebra 

 

 



ENIGMA 11 (nivell 3r i 4t d’ESO) 

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

11-A Apolo 

11-B Benidorm 

11-C Coliseu 

11-D Duomo 

11-E Eiffel 

11-F Funicular 

11-G Gavin Mc. Leod 

11-H.Hotel-Hostal 

11-I Iveragh 

11-J Joux-Plane 

11-K Kiruna 

11-L Laika 

11-M Machu Picchu 

11-N Neàpolis (Empúries) 

11-O Ontàrio 

11-P Poli (Palazzo Poli) 

11-Q Qin 

11-R Reichenbachfall (Reichenbach) 

11-S Siq (Petra) 

11-T Taj Mahal 

11-U Utzon, Jorn 

11-V Venècia 

11-W Weihnachtsmann 

11-X Xavi Hernàndez 

11-Y Yellowstone 

11-Z Zenneciler 

 

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

Si X és un Veraç, Y i Z són del mateix tipus, en efecte, podent  ser tots dos Mentiders 

o tots dos Veraços. 

–  Si Y i Z són tots dos Mentiders, la veritat és que X i Y són de tipus  diferents,  i Z -

per ser mentider- respondrà que SI que són del mateix tipus. 

–  Si Y i Z són tots dos Veraços, la veritat és que X i Y són del mateix tipus,  i Z -per 

ser Veraç- respondrà que SI que són del mateix tipus. 



Si X és  un Mentider, Y i Z són de tipus  diferents, o bé  Y és  Veraç i Z mentider, o Y 

és Mentider i Z Veraç. 

–   Si Y és Veraç i Z Mentider, la veritat és que X i Y són diferents,  i Z respondrà -

per ser Mentider- que SI que són del mateix tipus. 

–  Si Y és  mentider i Z és  Veraç, la veritat és  que X i Y són iguals,  i Z respondrà  -

per ser Veraç- que SI que són del mateix tipus. 

 

Per  tant,  Z respondrà sempre  que Sí. 

 


