










CONCURS FOTOGRAFIA MATEMÀTICA 2022
BASES:

• Hi pot participar tot l'alumnat, professorat i PAS del centre; cada participant ho podrà fer amb
una o més fotografies.

• Hi haurà quatre CATEGORIES de participació:
◦ ESO 12: Nivell 1r i 2n d'ESO.
◦ ESO34: Nivell 3r i 4t d'ESO.
◦ BATCF: Nivell Batxillerat i Cicles Formatius.
◦ PROPAS: Nivell professorat i PAS.

• Cada participant escollirà un PSEUDÒNIM, que garantirà el seu anonimat durant el procés 
del concurs.

• Les fotografies poden ser en blanc i negre o en color, i caldrà lliurar-les en format IMPRÈS. 
En qualsevol cas no es poden fer fotomuntatges.

• Cada fotografia haurà de dur un TÍTOL que faci referència, d'alguna manera , al seu 
contingut matemàtic (amb gràcia i originalitat).

• La impressió de la fotografia s'haurà de fer en PAPER FOTOGRÀFIC i haurà de tenir un 
mínim acceptable de qualitat. La mida recomanable de la fotografia és de 13x18 cm i haurà
d'anar enganxada a una cartolina blanca DIN A4, en la qual hi constarà el pseudònim del 
participant (no el nom!), el títol i el nivell.

• Les cartolines amb les fotografies s'hauran de lliurar dins d'un sobre gran. A l'exterior 
d'aquest sobre haurà de posar el nivell en el que es participa.

• Dins del sobre gran, a part de la cartolina amb la fotografia impresa en paper fotogràfic i les 
dades emenades anteriorment, també hi haurà un sobre petit on estarà escrit el nivell pel 
que es participa, el títol de la fotografia, el pseudònim i el nom real del participant.

• Els sobres es lliuraran a la BÚSTIA EXTRAESCOLARS (a l'entrada de la Biblioteca) fins 
les 14h del dijous 15 d'Abril del 2022.

• A l'adreça foto.matematica@ipompeufabra.com, també abans de les 14h del dijous 15 
d'abril del 2022. Hauràs d’enviar un mail dient quin és el teu pseudònim i quin és el teu nom
real.

• Hi ha un premi per categoria. Un ticket regal de 10€ a la CANTINA!!!

Un jurat interdisciplinar que no podran participar en el concurs, determinarà la millor fotografia per
nivell,  o podran declarar deserts alguns d'aquests premis si  ho consideren convenient.  El  jurat
valorarà el conjunt de la fotografia, títol i relació amb les matemàtiques.
Els premis es lliuraran en els actes programats pel centre per la festivitat de Sant Jordi.



EXEMPLE D’ENTREGA DE FOTOGRAFIA MATEMÀTICA AL CONCURS

1. Enganxes la fotografia en una cartolina blanca DINA4. Indiques el títol, pseudònim i categoria

TÍTOL: Ombres triangulars
PSEUDÒNIM: Núvol blanc
CATEGORIA: ESO12

2. Fiques la cartolina a un sobre gran on indiques la categoria:

3. Deixes el sobre a la BÚSTIA D’EXTRAESCOLARS, al costat de la biblioteca. Abans de les 14h
del 15 d’abril del 2022.

4. Envia  mail  a   foto.matematica@ipompeufabra.com,  indicant  el  teu  nom  REAL  i  el  teu
PSEUDÒNIM. Així podrem saber qui ets si t’hem de donar el PREMI!!!

FOTO MATEMÀTICA

ESO 12

mailto:foto.matematica@ipompeufabra.com


CONCURS 
d'ENIGMES MATEMÀTICS 2022

BASES:

• Hi pot participar tot l'alumnat; cada participant ho podrà fer a la categoria que li
toqui.

• Hi haurà quatre CATEGORIES de participació:

◦ ESO 12: Nivell 1r i 2n d'ESO.
◦ ESO34: Nivell 3r i 4t d'ESO.
◦ BATCF: Nivell Batxillerat i Cicles Formatius.

• Cada participant escollirà un PSEUDÒNIM, que garantirà el seu anonimat durant el
procés del concurs.

• La  resposta  als  enigmes  anirà  dins  d'un  sobre.  A  la  part  exterior  del  sobre
s'escriurà la categoria a la que es participa.

• Les respostes als enigmes estaran escrites de forma clara i ordenada en un full
DIN A4. Totes les respostes han de ser  justificades i raonades amb el procés de
càlcul necessari en cada cas.

• Dins del sobre anirà el full DIN A4 amb les respostes als enigmes i un paper on
haurà d'estar escrita la categoria de participació, el pseudònim i el nom real del
participant.

• Els  sobres  es  lliuraran  a  la  BÚSTIA  EXTRAESCOLARS  (a  l'entrada  de  la
Biblioteca) fins les 14h del 15 d'Abril del 2022.

• El PREMI serà un ticket regal de 10€ per consumir a la cantina de
l'institut. Hi ha un premi per categoria.

Un  jurat  interdisciplinari  que  no  podrà  participar  en  el  concurs,  determinarà  la  millor
puntuació a la resolució dels enigmes de cada categoria, o podran declarar deserts alguns
d'aquests premis si ho consideren convenient. 

Els premis es lliuraran en els actes programats pel centre per la festivitat de Sant Jordi.

Font dels enigmes: @eltallerdeada i @matescercanas



ENIGMES MATEMÀTICS  2022
CATEGORIA ESO12: 1r i 2n ESO

ENIGMA 1

Només 8 d’aquestes afirmacions
 són certes, sabries dir quines?

 
ENIGMA 2

Quin valor té cada imatge?
Quin és el resultat de l’operació final?

ENIGMA 3
Quina fitxa hauria de ser l’última?

Font dels enigmes: @eltallerdeada i @matescercanas



ENIGMES MATEMÀTICS  2022
CATEGORIA ESO34: 3r i 4t ESO

ENIGMA 1

Quin és el codi que permet obrir
la caixa fort?

ENIGMA 2

Quin és el valor de cada figura?
Quin  és  el  resultat  de  l’operació  
final?

ENIGMA 3

Quin és el valor de 
l'última pedra?
Per què?

Font dels enigmes: @eltallerdeada i @matescercanas



ENIGMES MATEMÀTICS 2022
CATEGORIA BATCF: Batxillerats i Cicles Formatius

ENIGMA 1

Si la pedra gris té un valor de 33, 
quin valor tindrà la pedra marró?

ENIGMA 2

Quin valor té cada figura?
Quin és el resultat de l’operació final?

ENIGMA 3

Quin és el nombre que dona continuïtat a la sèrie?
Justifica la teva respostta

8, 16, 64, 384, 3072, ????

Font dels enigmes: @eltallerdeada i @matescercanas



T'agrada guixar els apunts mentre
escoltes a classe, dibuixar o personalitzar
amb art la teva carpeta? Potser ETS
l'artista que estem buscant. Anima't i
participa en el nostre concurs ARTISTA A
LA VISTA. Presenta les teves creacions
abans del dia 12 d'abril i lliura-les a la
Sonia,la professora de Plàstica, amb el teu
nom, cognoms i curs.


