
I CONCURS d’ENIGMES MATEMÀTICS 2019 
 
Aprofitant el dia mundial del nombre PI, el Departament de Matemàtiques celebra la Setmana Matemàtica i 

convoca aquest Concurs d’Enigmes obert a l'alumnat d'ESO i de Batxillerat de l’INS MONTBUI. 
 
BASES: 
 

➢ El concurs, l’objectiu del qual és Resoldre Enigmes, es durà a terme la setmana de l’11 al 15 de                   
Març de 2019. (Data límit d’entrega serà Divendres 15 de Març). 

 
➢ Pot participar tot l’alumnat del centre d’acord amb les següents categories:  

 
Categoria 1: 1r cicle (1r i 2n d’ESO)  
Categoria 2: 2n cicle (3r i 4t d’ESO)  
Categoria 3: Batxillerat (1r i 2n) 
 

➢ La participació és individual, i cada alumne pot participar, només, a la categoria que li correspon. 
 

➢ Per participar caldrà enviar un correu electrònic a la l’adreça de la categoria que correspongui:  
 

enigmes1rcicle@imontbui.org 
enigmes2ncicle@imontbui.org 
enigmesbtx@imontbui.org 

 
● Només hi participaran els que hagin estat enviats des del correu personal de l'institut              

(@imontbui.org). Només s'acceptarà un correu per alumne, i aquest correu podrà incloure la             
resposta a un dels enigmes o als dos.  

 
● Per tal d’optar al premi, caldrà que al correu constin les següents dades identificatives de               

l'alumne/a:  
○ A l’assumpte del correu: Nom i Cognoms, Curs i Grup  
○ Dins del correu: La solució d'un o dels dos enigmes plantejats.  

 
● Qualsevol correu que no s’ajusti a aquestes bases no serà tingut en compte. 

 
➢ El jurat estarà format pel professorat del Departament de Matemàtiques, que valorarà les respostes              

presentades i seleccionarà aquells correus que tinguin més respostes correctes, justificades i            
explicades de manera més entenedora. En cas d’empat, es farà un sorteig entre els alumnes               
seleccionats per a cada categoria. Els resultat del concurs d’enigmes es donarà a conèixer el dia de                 
Sant Jordi. 
 

➢ S’otorgarà un premi per a cada categoria, que consistirà en un val de compra per a material escolar. 
 
OBSERVACIONS: 
 

➢ El jurat es reserva el dret de declarar algun premi desert 
➢ La participació al concurs pressuposa l’acceptació íntegra de les bases. 
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