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CONCURS D’ENIGMES COMENIUS 
“Let stones speak-Deixem que les pedres parlin” 

 

Durant els cursos 2013/2014 i 2014/2015 l’Institut Montbui participa en un 

projecte educatiu anomenat “Let stones speak-Deixem que les pedres 

parlin” conjuntament amb 6 altres centres educatius europeus.  

 

El gruix de les activitats les fan els alumnes que realitzen l’optativa 

Comenius a 3r d’ESO però la resta d’alumnes del centre també poden 

participar de forma puntual en d’altres activitats com les sortides 

curriculars dels departaments d’humanitats i ciències experimentals, el 

concurs literari de Sant Jordi, la proposta de disseny del logo del projecte 

o el present concurs d’enigmes Comenius. 
 

BASES: 

 

• L’objectiu del concurs és descobrir el nom d’un objecte (mineral, roca, 

fòssil) o edifici construït a partir de pedres (església, castell, 

monument,...) a partir de les pistes que es proporcionaran. Una vegada 

descobert el nom, caldrà respondre una pregunta sobre l’objecte o 

edifici tot consultant la informació que apareix a la versió catalana de la 

viquipèdia (http://ca.wikipedia.org). 

  

• El concurs es durà a terme durant 8 setmanes (del dilluns 3 de febrer al 

divendres 28 de març de 2014). 

 

• Hi pot participar tot l’alumnat del centre d’acord amb les següents 

categories: 

 
Categoria 1r cicle:            1r i 2n d’ESO 

Categoria 2n cicle:              3r i 4t d’ESO 

Categoria Batxillerat 1r i 2n de batxillerat 

 

• Per participar en el concurs haureu de fer-ho en parelles. Una vegada 

feta la parella, aquesta s’haurà de mantenir fins a finalitzar el concurs. 

Els membres de la parella no cal que sigueu de la mateixa aula ni curs. 

 

• El jurat, format pels membres de la Comissió Lingüística de l’Institut, 

faran públiques les parelles guanyadores el dia de Sant Jordi. Els 

guanyadors de cada categoria seran premiats amb la gratuïtat del viatge 

que es fa a final de curs a Port Aventura o un premi de valor equivalent. 

En cas d’empat en alguna categoria es repartirà el valor del premi entre 

les parelles guanyadores. 
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COM PARTICIPAR-HI: 

 

• Els objectes i/o fotografies estaran exposats en una de les vitrines que 

hi ha entre l’aula d’informàtica i el laboratori de Biologia-Geologia. 

Podreu consultar-los a partir de dilluns al matí i tindreu de temps per 

donar les vostres respostes fins al primer pati del divendres de la 

mateixa setmana. Per facilitar-vos la consulta, també trobareu els 

enigmes a la pàgina web de l’Institut.  

 

• La resposta a l’enigma s’haurà d’escriure en una butlleta que us 

facilitaran a consergeria. Un cop plena, l’haureu de dipositar a la bústia 

que hi haurà allà mateix. Per donar per vàlida una resposta caldrà que 

tingui el nom de l’objecte o edifici i la resposta a la pregunta relacionada 

amb el mateix. També es tindrà en compte la correcció ortogràfica. 

 

• La solució als enigmes es publicarà a la mateixa vitrina, on s’anirà 

apuntant setmanalment la puntuació de cada parella d’acord amb els 

encerts que vagi acumulant. 


