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3.G.01 El mico i el músic  

Enigma gràfic 

Avançat 

Un músic i el seu mico fan un petit espectacle pels veïns que viuen a la rambla. Un cop 
acabat l’espectacle, tothom vol donar propina als dos artistes...  

 Podries dir quin és el recorregut més curt perquè el mico pugui pujar i passar per 
totes les finestres dels veïns, passant només un cop per cada finestra, i tornar a 
l’espatlla del músic?  

Font de l'enigma http://www.psicoactiva.com/enigmas.htm  

Font de la imatge http://www.psicoactiva.com/enigmas.htm 
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3.G.02 Un passeig per Pennsilvània  

Enigma gràfic 

Avançat 

Pennsilvània és un bonic estat dels Estats Units d’Amèrica on en Màrius i l’Anna han anat a 
passar les seves vacances d’estiu. Van descobrir un mapa d’unes rutes ciclistes que 
enllacen Filadèlfia amb Erie, passant per les 23 ciutats més importants de l’estat. 

 Sabries trobar la seva ruta començant el viatge des de la ciutat de Filadèlfia fins a 
Erie, passant només un cop per cada ciutat? Tingues en compte  que no estem 
buscant la ruta més curta. Simplement arribar a la destinació.    

Font de l'enigma http://www.psicoactiva.com/enigmas.htm  

Font de la imatge http://www.psicoactiva.com/enigmas.htm  
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3.G.03 Trencaclosques geomètric 

Enigma gràfic 

Avançat 

Fixa’t molt bé en les següent figures geomètriques i el seu color... 

 Amb quina figura pots fer un tauler de 8x8 quadrats? Pots girar les peces, però no 
pots posar una peça sobre una altra.  

 

 

 

Font de l'enigma  http://acertijosymascosas.com/  

Font de la imatge http://acertijosymascosas.com/ / 
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3.G.04 Connectant els punts 

Enigma gràfic 

Avançat 

A continuació, et presentem 12 punts que a simple vista no sembla res conegut. Però...  

  ...connecta 7 punts amb 8 segments rectes per obtenir un objecte molt familiar.  

 

Font de l'enigma http://acertijosymascosas.com/  

Font de la imatge http://acertijosymascosas.com/  
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3.G.05 El cercle màgic  

Enigma gràfic 

Avançat 

Vet aquí un cercle amb una sèrie de lletres relacionades amb el món de la màgia i 
l’ocultisme.  

 Una de les lletres s’ha substituït pel signe “?”. Sabries trobar quina lletra és? 
Recorda, la sèrie està relacionada amb el món màgic.  

Font de l'enigma http://acertijosymascosas.com/  

Font de la imatge http://acertijosymascosas.com/ 


