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1.L.01 El recorregut de la pilota de colors 

Enigma lògic 

Inicial 

En Maurici és un gran futbolista i ha descobert una pilota màgic que va canviant 
constantment de colors. 

 Podries completar la sèrie de colors que tens a continuació?  

Font de l'enigma PEI-600, 3. Editorial Castellnou  
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1.L.02 Les vies desaparegudes  

Enigma lògic 

Inicial 

El tren que surt de Girona cap a Olot passa per unes vies molt peculiars. Cada matí que 
passa el tren per sobre les vies, aquestes van perdent el seus colors. 

 Podries recuperar els colors que s’han esborrat? Fixa’t que segueixen una sèrie 
específica.   

Font de l'enigma PEI-600, 3. Editorial Castellnou  
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1.L.03 Sèrie incompleta 

Enigma lògic 

Inicial 

Fixa’t en aquesta sèrie de dibuixos, i seguint l’exemple... 

 Digues si les sèries canvien de forma, color, mida o posició. També, farà falta que 
la completis als requadres assenyalats.  
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: : 26 / maig / 2015 : :  : : Pàgina 34 : :  

 

1.L.04 El missatge ocult 

Enigma lògic 

Inicial 

Els nens i les nens de P5 tenen un  missatge molt complicat de desxifrar.  

 Completa les lletres que hi falten mirant la seva equivalència segons la posició del 
cos de cada nen i nena.  

Font de l'enigma APDI,2. Editorial icce  
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1.L.05 La tribu apatxe  

Enigma lògic 

Inicial 

Vet aquí uns quans indis de la tribu apatxe que volen enviar un missatge a la llunyania.  

 Fixa’t en les formes del fum perquè equivalen a una lletra del missatge i desxifra’l.  
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