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2.G.01 Circuit en patinet  

Enigma gràfic 

Mitjà 

La Marta és una gran patinadora però se li presenta un circuit molt complicat... 

 Seguint la direcció de la fletxa, sabries marcar el circuit que haurà de realitzar?  

Font de l'enigma PEI-600, 4. Editorial Castellnou 
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2.G.02 La cursa esbojarrada  

Enigma gràfic 

Mitjà 

En Marc es prepara per fer la seva darrera cursa al circuit de Catalunya. 

 Podries marcar el circuit fins a la meta final?  

Font de l'enigma PEI-600,4. Editorial Castellnou  
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3.G.03 Carme, la cartera 

Enigma gràfica 

Mitjà 

Carme, la cartera, ja torna a l’oficina de correus després d’haver repartit totes les cartes als 
veïns del barri vell de Girona.  

 Sabries trobar el camí que ha de seguir la Carme per arribar a l’oficina de 
correus? 

Font de l'enigma PEI-600,4. Editorial Castellnou  
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2.G.04 En Jordi de la jungla 

Enigma gràfic 

Mitjà 

En Jordi, cansat de viure a la gran ciutat, decideix marxar a viure en un arbre al mig de la 
jungla.  

 Quin creus que és el camí més curt que el portarà fins a la seva casa de l’arbre? 

Font de l'enigma PEI-600,4. Editorial Catellnou  
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2.G.05 Els cavalls de la Clara i en Pau  

Enigma gràfic 

Mitjà 

La Clara i en Pau han d’arribar fins al seu cavall.  

 Podries trobar el camí més curt que ha de fer cada genet per arribar al cavall té 
més lluny?  Tingues en compte que cal que ho facis amb línies rectes i que no cal 
que passar per tots els punts.  

 

Font de l'enigma PEI-600, 4.Editorial Castellnou  


