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Qüestions de 3 punts
1. En Pere escriu cada dia una lletra de la paraula CANGURET. Si comença
a escriure un dimecres, quin dia de la setmana escriurà la darrera lletra?
A) Dilluns

B) Dimarts

C) Dimecres D) Dijous

E) Divendres

2. Un motociclista va recórrer una distància de 28 km en 30 minuts. A quina
velocitat mitjana va anar?
A) 58 km/h

B) 36 km/h

C) 62 km/h

D) 28 km/h

E) 56 km/h

3. Hem tallat una rajola quadrada en dos trossos fent-hi un tall recte. Quina
de les formes següents no pot ser una de les figures resultants?
A) Un quadrat
B) Un rectangle
C) Un triangle rectangle
D) Un pentàgon
E) Un triangle isòsceles
4. Hem de recórrer un laberint entrant per X i
sortint per Y sense passar més d’un cop per
la mateixa cruı̈lla. A cada cruı̈lla hi ha una
pedreta tal com es veu en el dibuix. Quin és el
màxim nombre de pedretes que podem agafar
en recórrer el laberint?
A) 12

B) 13

C) 14

D) 15

X#

Y
!

E) 11

5. A Vilanotrès, les cases del costat dret del carrer tenen nombres senars. Però
els habitants d’aquest poble no utilitzen la xifra 3 per a numerar les cases.
Si la primera casa del costat dret d’un carrer té el número 1, quin serà el
número de la quinzena casa en el mateix costat del carrer?
A) 29

B) 41

C) 43

1

D) 45

E) 47

6. Quina de les peces següents necessiteu per a completar el
paral.lelepı́pede de la figura de la dreta?
A)

B)

C)

D)

E)

7. El sistema de tubs del dibuix s’ha dissenyat de manera que en cada bifurcació el lı́quid que hi circula
es reparteix en dues parts iguals. Si aboquem 1000
litres d’aigua pel tub de dalt, quants litres d’aigua
cauran al dipòsit B?
A) 800 L

B) 750 L

C) 666,67 L

#

A

D) 660 L

B

E) 500 L

8. La data 01-03-05 (1 de març de 2005) és formada per tres nombres senars
consecutius en ordre creixent. Aquesta és la primera data del segle xxi
que compleix aquesta condició. Incloent-hi aquesta data d’exemple, quantes
dates expressades amb aquest format (dd-mm-aa) compleixen aquesta condició en el segle xxi?
A) 5

B) 6

C) 16

9. Trieu quatre números del rectangle
de l’esquerra i col.loqueu-los en les
caselles del de la dreta, de manera
que la suma que s’hi representi sigui
correcta. Quin número no heu triat?
A) 17

B) 30

C) 49

D) 13

17
49

D) 96

E) 8

167
30

96

+

E) 167

10. La meva mixeta beu 60 ml de llet els dies que només passeja i pren el sol,
però els dies que caça algun ratolı́ beu una tercera part més de llet. Les
dues darreres setmanes ha caçat ratolins dia sı́ dia no. Quants ml de llet ha
begut aquestes dues setmanes?
A) 840 ml

B) 980 ml

C) 1050 ml

2

D) 1120 ml

E) 1960 ml

Qüestions de 4 punts
11. L’Andreu va escriure les lletres de la paraula KANGAROO en una taula,
una lletra per cel.la. Podia escriure la primera lletra en qualsevol cel.la.
Després, havia d’escriure cada lletra en una casella que tingués, com a mı́nim,
un punt en comú amb la cel.la on havia escrit la lletra anterior. Quina de
les taules següents no pot ser la de l’Andreu?
A)
B)
C)
D)
E)
AO GA
KN O R

GARO
NAKO

O ON G
KARA

AGOA
KN OR

ORAN
OK A G

12. Considerem els nombres enters compresos entre 1000 i 10000 que es poden
escriure utilitzant totes les xifres del número 2011, és a dir, utilitzant un 0,
dos 1 i un 2. Si els ordenem de gran a petit, quina és la diferència entre els
dos nombres contigus al 2011?
A) 890

B) 891

C) 900

D) 909

E) 990

13. Tenim quatre nombres positius a, b, c i d que compleixen a < b < c <
d. Augmentem en una unitat un dels quatre nombres i, a continuació, els
multipliquem. A quin dels quatre nombres li hem de sumar 1 per obtenir el
resultat més petit?
A) a

B) b

C) c

D) d

E) b o c

14. La Nina ha utilitzat 36 cubs idèntics per a construir una
tanca de cubs al voltant i per fora d’una regió quadrada
(una part es mostra en la figura). Quants cubs necessitarà per a omplir tota la regió?
A) 36

B) 49

C) 64

D) 81

E) 100

15. El terra d’una habitació quadrada s’ha fet amb
lloses blanques i grises. La figura mostra un terra
amb 4 lloses grises i un altre amb 9 lloses grises.
Hi ha una llosa grisa en cada cantonada i totes
les lloses que toquen una llosa grisa són blanques,
seguint el patró de la figura. Quantes lloses blanques són necessàries per a una habitació amb 25
lloses grises?
A) 25

B) 39

C) 45

3

D) 56

E) 72

16. A l’hora de multiplicar un número per 301 en Pau va oblidar prémer la tecla
del 0 a la calculadora, o sigui que va multiplicar per 31, en comptes de ferho per 301. Si el resultat que va obtenir va ser 372, quin és el resultat que
hauria obtingut si no s’hagués equivocat?
A) 3010

B) 3612

C) 3702

D) 3720

E) 30720

17. En tres partits un equip de futbol va marcar 3 gols i en va encaixar 1.
D’aquests partits, l’equip en va guanyar un, en va empatar un altre, i en va
perdre el tercer. Quin va ser el resultat del partit que va guanyar?
A) 2-0

B) 3-0

C) 1-0

D) 4-1

E) 0-1

18. Ens donen tres punts no alineats. Volem afegir un punt més per fer un
paral.lelogram. Quantes possibilitats hi ha per a posar el quart punt?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) Depèn dels punts.

19. En l’octògon de la figura s’han dibuixat vuit diagonals.
Volem escriure en cada vèrtex un dels números 1, 2, 3
o 4, de manera que en els dos extrems de cadascun dels
setze segments dibuixats hi hagi xifres diferents. Si ja hi
hem escrit els tres números que es veuen al dibuix, quants
4 ens caldrà col.locar perquè es compleixi la condició?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
20. En Daniel vol aconseguir enrajolar un quadrat utilitzant
només rajoles com les del dibuix. Quin és el nombre
més petit de rajoles que pot utilitzar per a aconseguir
un quadrat?
A) 8
B) 10
C) 12
D) 16

2
1

3

E) 5

E) 20

Qüestions de 5 punts
21. En una classe hi ha 10 alumnes entre nois i noies. La professora té 80 fulls
de paper per donar als alumnes i s’adona que si els reparteix equitativament
entre les noies, n’hi sobren tres. Quants nois hi ha a la classe?
A) 1

B) 2

C) 3

4

D) 5

E) 7

22. Una gata ha tingut set gatets de colors variats: un de negre, un de blanc,
un de gris, un de blanc i negre, un de blanc i gris, un de negre i gris i,
el darrer, dels tres colors. Volem triar quatre gatets de manera que dos
qualssevol sempre tinguin, com a mı́nim, un color en comú. De quantes
maneres diferents ho podem fer?
A) 1

B) 3

C) 4

D) 6

14 cm

14 cm

23. Dins del rectangle de la figura hi ha quatre triangles rectangles iguals. Quina és l’àrea total
dels quatre triangles?

E) 7

2

A) 46 cm

2

B) 52 cm

2

C) 54 cm

2

D) 56 cm

30 cm
E) 64 cm2

24. L’Andreu diu que en Pere està mentint. En Pere diu que en Marc està
mentint. En Marc diu que en Pere està mentint. En Toni diu que l’Andreu
està mentint. Quants xics estan mentint?
A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

E) 4

25. En un tauler quadriculat de mida 5 × 5 hi tenim collocades dues peces, tal com es veu en el dibuix. Quina de
les altres cinc peces es pot col.locar al tauler de manera
que impedeixi posar-n’hi cap altra?

A)

B)

C)

5

D)

E)

26. La figura mostra tres daus convencionals, un damunt l’altre. Un
dau convencional té la propietat que els punts de dues cares
oposades sumen 7. En la figura, la suma dels punts de qualsevol
parell de cares que es toquen és 5. Quants punts hi ha en la cara
de dalt de tot, marcada amb una X?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

X

E) 6

27. Volem dibuixar quatre circumferències a la pissarra, de manera que dues
qualssevol d’aquestes tinguin exactament un punt en comú. Quin és el
nombre màxim de punts que poden pertànyer a més d’una circumferència?
A) 1

B) 4

C) 5

D) 6

E) 8

28. Si en un mes s’escauen 5 dissabtes i 5 diumenges i exactament 4 divendres
i 4 dilluns, el mes següent tindrà:
A) 5 dimecres
B) 5 dijous
C) 5 divendres
D) 5 dissabtes
E) 5 diumenges
1
1 1 1
29. Si a = + + + · · · +
2 3 4
2010
a + b és:
A) 4018

B) 4020

i b=

3 5 7
4019
+ + +···+
, aleshores
2 3 4
2010

C) 2009

D) 2010

E) 2

30. Quants nombres enters i positius de cinc xifres, abcde, formats per les cinc
xifres diferents 1, 2, 3, 4 i 5, podem escriure que compleixin que ab és un
múltiple de 2, que abc és un múltiple de 3, que abcd és un múltiple de 4 i
que abcde és un múltiple de 5?
A) Cap

B) 1

C) 2

6

D) 5

E) 10
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Qüestions de 3 punts
1. Emeten una pel.lı́cula a la televisió que dura 90 minuts. Cada vegada que
han passat deu minuts de pel.lı́cula, la tallen i fan dos minuts de publicitat.
Si comencen a emetre-la a les 19.00 hores, a quina hora acaba la pel.lı́cula?
A) A les 20 h 30 min
B) A les 20 h 40 min
C) A les 20 h 44 min
D) A les 20 h 46 min
E) A les 20 h 48 min
2. Un motociclista va recórrer una distància de 18 km en 20 minuts. A quina
velocitat mitjana va anar?
A) 18 km/h

B) 36 km/h

C) 38 km/h

D) 54 km/h

E) 72 km/h

3. Hem tallat una rajola quadrada en dos trossos fent-hi un tall
recte. Quina de les formes següents no pot ser una de les
figures resultants?
A) Un quadrat
B) Un triangle rectangle
C) Un triangle isòsceles
D) Un pentàgon
E) Un rectangle
4. En cada casella d’un laberint màgic hi ha un
!
Entrada
tros de formatge. Una rateta vol entrar al
laberint, recollir tants trossos com li siga possible i marxar del laberint per l’eixida, però
hi ha un problema: no pot passar per una
mateixa casella dues voltes perquè el gat la
caçaria. Quin és el nombre màxim de trossos
de formatge que podrà emportar-se?
A) 17
B) 33
C) 37
D) 41
E) 49

7

Eixida

!

5. A Vilanotrès, les cases del costat dret del carrer tenen nombres senars. Però
els habitants d’aquest poble no utilitzen la xifra 3 per a numerar les cases.
Si la primera casa del costat dret d’un carrer té el número 1, quin serà el
número de la quinzena casa en el mateix costat del carrer?
A) 29

B) 41

C) 43

D) 45

E) 47

6. Quina de les peces següents necessiteu per a completar el
paral.lelepı́pede de la figura de la dreta?
A)

B)

C)

D)

E)

7. El sistema de tubs del dibuix s’ha dissenyat de manera que en cada bifurcació el lı́quid que hi circula es
reparteix en dues parts iguals. Si aboquem 2000 litres
d’aigua pel tub de dalt, quants litres d’aigua cauran al
dipòsit B?
A) 1500 L

B) 1320 L

C) 1000 L

D) 1333,33 L

#

A

B

E) 1600 L

8. Quants nombres enters positius de tres xifres compleixen que el producte de
les seues xifres és igual a 9?
A) 2

B) 3

C) 4

9. Les imatges mostren un castell fet
amb cubs d’un joc de construcció;
teniu una imatge en perspectiva
(figura 1) i una altra imatge amb
la vista superior, des de dalt (figura 2). Quants cubs s’han fet servir
per a construir el castell?
A) 56

B) 60

C) 64

8

D) 5

E) 6

Figura 1
Figura 2

D) 68

E) 72

10. La meva mixeta beu 90 ml de llet els dies que només passeja i pren el sol,
però si caça algun ratolı́ beu una tercera part més de llet. Les dues darreres
setmanes ha caçat ratolins dia sı́ dia no. Quants ml de llet ha begut estes
dues setmanes?
A) 1300 ml

B) 1400 ml

C) 1640 ml

D) 1120 ml

E) 1470 ml

Qüestions de 4 punts
11. Elisa juga amb cubs i tetràedres. Si té 5 cubs i 3 tetràedres, i numera les
cares dels cossos geomètrics, un número en cada cara, successivament 1, 2,
3, . . . fins que acabe amb totes les cares, quantes voltes haurà escrit la xifra
3?
A) 13

B) 14

C) 9

D) 8

E) 6

12. Ens donen un conjunt de tres punts que formen un triangle. Hi volem afegir
un punt per fer un paral.lelogram. Quantes possibilitats hi ha per a posar
el quart punt?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

13. Trieu quatre nombres del rectangle de l’esquerra i col.loqueulos en les caselles del de la dreta,
de manera que la suma que s’hi
represente siga correcta. Quin
nombre no heu triat?
A) 17

B) 20

E) Depèn del triangle inicial.

17
49

C) 49

D) 98

167
20

98

+

E) 167

14. En Daniel vol aconseguir enrajolar un quadrat utilitzant només peces com les del dibuix. Quin és el
nombre més petit de peces que pot utilitzar per a
aconseguir un quadrat?
A) 16

B) 20

C) 30

9

D) 48

E) 60

15. Sı́lvia construeix figures amb peces hexagonals. La primera amb un hexàgon, que
envolta amb altres hexàgons per obtenir la
segona figura. Després fa el mateix per a
obtenir la tercera figura. Si repeteix ordenadament i sistemàticament el procediment, quants hexàgons tindrà la 6a figura?
A) 37

B) 49

C) 61

D) 91

E) 97

16. Pau volia multiplicar un nombre decimal per 408, però s’ha oblidat de pitjar
la tecla del 0 i l’ha multiplicat per 48. El resultat d’aquesta operació, que
no és la que ell volia, ha estat 2700. Quin és el resultat correcte que hauria
d’haver obtingut Pau?
A) 21600

B) 22950

C) 23625

D) 22500

E) Un nombre no enter

17. Núria ha tirat uma moneda enlaire tres voltes i ha obtingut ®cara¯, ®cara¯ i
®cara¯. Què ha de pensar Núria respecte de les tres properes voltes que tire
la moneda?
A) Que només li eixiran ®creus¯.
B) Que només li eixiran ®cares¯.
C) Que li eixiran més ®creus¯ que ®cares¯.
D) Que li eixiran més ®cares¯ que ®creus¯.
E) Que no pot fer cap pronòstic.
18. Considerem els nombres enters compresos entre 1000 i 9999 que es poden
escriure utilitzant totes les xifres del número 2011, és a dir, utilitzant un 0,
dos 1 i un 2. Si els ordenem en ordre decreixent, quina és la diferència entre
el primer i el darrer nombre de la llista?
A) 999

B) 1008

C) 1080

D) 1089

19. En l’octògon de la figura s’han dibuixat vuit diagonals.
Volem escriure en cada vèrtex una de les xifres 1, 2, 3 o 4,
de manera que en els dos extrems de cadascun dels setze
segments dibuixats hi haja xifres diferents. Si ja hi hem
escrit les tres xifres que es veuen al dibuix, quants 4 ens
caldrà col.locar perquè es complisca la condició?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

10

E) 1098

2
1

3

20. Conegudes les mesures dels dos angles marcats en
la figura amb 47◦ i 112◦ , calculeu la mesura de
l’angle indicat com a X ◦ en la figura.

47o

112o
Xo

A) 18◦

B) 21◦

C) 24◦

D) 28◦

E) 47◦

Qüestions de 5 punts
21. Hem d’emplenar la taula adjunta amb nombres enters, talment que la suma dels nombres en tres cel.les adjacents en
una mateixa fila o en una mateixa columna siga la mateixa
en tots els casos. Digueu el nombre que ha d’anar en la cel.la
marcada amb ®?¯.

1

2
?
3
4

A) 1
B) 2
C) 3
D) Qualsevol nombre enter
E) És impossible fer el que diu l’enunciat.
22. Una gata ha tingut set gatets de colors variats: un de negre, un de blanc i un
de gris, tres de dos colors, blanc i negre, blanc i gris i negre i gris, i el darrer
dels tres colors. Volem triar quatre gatets, de manera que dos qualssevol
sempre tinguen un color en comú. De quantes maneres diferents ho podem
fer?
B) 3

C) 4

D) 5

14 cm

23. Dins del rectangle de la figura hi ha quatre triangles rectangles iguals. Cerqueu l’àrea total dels
quatre triangles.

E) 7
14 cm

A) 1

30 cm

A) 52 cm2

B) 56 cm2

C) 64 cm2

11

D) 69 cm2

E) 70 cm2

24. Sis nombres diferents es col.loquen al voltant d’un cercle, de tal manera que
la diferència de qualssevol dos veı̈nats és 3 o 5. Sia X la diferència entre el
nombre màxim i mı́nim d’aquests sis nombres. Quin és el valor més gran
possible per a X?
A) 15

B) 13

C) 9

D) 5

E) 3

25. En un tauler quadriculat de mida 5 × 5 hi tenim col.locades
dues peces, tal com es veu en el dibuix. Quina de les altres
cinc peces es pot col.locar en una certa posició en el tauler,
orientada com es veu o girada, de manera que impedisca
posar-n’hi cap altra? (S’entén que dues peces no es poden
superposar.)
A)
B)
C)
D)

E)

26. Tenim quatre nombres positius a, b, c i d que compleixen a < b < c <
d. Augmentem en una unitat un dels quatre nombres i, a continuació, els
multipliquem. A quin dels quatre nombres hem de sumar 1 per obtenir el
resultat més gran?
A) a

B) b

C) c

D) d

E) b o c

27. Quants nombres enters i positius de cinc xifres, abcde, formats per les cinc
xifres diferents 2, 3, 4, 5 i 6, podem escriure que complisquen que ab és un
múltiple de 2, que abc és un múltiple de 3, que abcd és un múltiple de 4 i
que abcde és un múltiple de 5?
A) Cap

B) 1

C) 2

D) 4

E) 6

28. Podem veure en la figura adjunta que un cercle i un
quadrilàter poden descompondre el pla en set regions.
Quin és el nombre màxim de regions en què un quadrilàter i un cercle poden descompondre el pla?

A) 7

B) 8

C) 9

D) 10

12

E) 11

2

1
7

5
6

3
4

29. Fent servir un plànol fet a una escala 1 : n, Joan ha calculat l’àrea real d’un
terreny, però ho ha fet malament. De fet, Joan ha mesurat correctament
l’àrea que volia en el plànol. Després, però, simplement ha multiplicat el
resultat pel factor n i no pel correcte. Ara bé, Maria, que sap perfectament
el procediment de càlcul, ha vist que l’àrea real, és a dir, el resultat correcte,
és un 125% del resultat de Joan. A quina escala s’ha fet el plànol?
A) 1 : 1,25

B) 1 : 1,5

C) 1 : 2

D) 1 : 2,25

E) 1 : 5

30. El cangur codifica els nombres enters positius: canvia cada xifra parella per
la seua meitat (és a dir, substitueix una xifra per una altra) i, en comptes
de cada xifra imparella, hi posa el seu doble (és a dir, en aquest cas pot substituir una xifra per una altra o per dues). Per exemple, 43 queda codificat
com a 26, i 47 queda codificat com a 214.
Ara, el cangur escull un cert nombre enter i positiu i el codifica segons el seu
sistema, torna a codificar el resultat, i aixı́ successivament, i aixı́ obté una
llista de nombres. Quina quantitat de nombres conté la llista més llarga que
el cangur pot formar amb aquest mètode, de manera que tots els nombres
de la llista siguen diferents?
A) 2

B) 3

C) 5

13

D) 6

E) 11
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Premis i mencions. Catalunya i Andorra
Primer premi
Josep Maria Gallegos Saliner (Ins. Ramon Muntaner, Figueres), 146.25 punts
Segon premi
Pau Mir Garcia (Institut de Sant Quirze del Vallès), 140 punts
Tercers premis, ex-aequo
Arnald Morató Gutiérrez (Institut Vil.la Romana, La Garriga),
i Laura Roigé Foix (CEPA Oriol Martorell, Barcelona), 138.75 punts
Altres premis
Miquel Villalba Castells (Institut Alt Penedès, Vilafranca del Penedès)
i Inés Franch López (Aula Escuela Europea, Barcelona), 137.5 punts
Jordi Borrel Vives (Institut Priorat, Falset), 135 punts
Ivan Parrot Martı́nez (Institut Manuel Carrasco i Formiguera, Barcelona)
i Gerard Orriols Giménez (Institut Thalassa, Montgat), 133.75 punts
Iris Balcázar Castell (Fundación Escuela Suiza, Barcelona), 133.5 punts
Alex Armengou Fages (Sant Ignasi, Barcelona), 132.5 punts
Cristina Terraza Rovira (Sant Felip Neri, Barcelona),
Carles Checa Nualart (Institut Jaume Balmes, Barcelona)
i Sergi Pujol Ruiz (Institut Ramon Coll i Rodés, Lloret de Mar), 130 punts
Blanca Puche Perna (Institut Vall d’Arús, Vallirana)
i Joel Suñé Margineda (Institut Menéndez y Pelayo, Barcelona), 128.75 punts
Guillermo De Muller Trinxet (Montserrat, Barcelona), 128.5 punts
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Mencions fins a l’1% de les millors puntuacions
Lı́dia Cadevall Soto (Institut Castellet, Sant Vicenç de Castellet)
Anna Solà Hernández (Institut Castell d’Estela, Amer),
José Antonio Suárez Roig (Aula Escuela Europea, Barcelona)
i Joan Seguı́ Mercadal (Jesús, Maria i Josep, Barcelona), 127.5 punts
Laia Marı́n Gual (Tecnos, Terrassa),
Aleix Lascorz Guiu (Institut Lluı́s Domènech i Montaner, Reus),
Alex Párraga Ferrer (Institut Dr. Puigvert, Barcelona),
Pol Febrer Calabozo (Institut Francisco de Goya, Barcelona),
Arnald Vilella Muela (Institut Lluı́s Domènech i Montaner, Reus)
i Oriol Herrero Molina (Thau, Sant Cugat del Vallès), 126.25 punts
Alex Bel Gonzàlez (Institut Gorgs, Cerdanyola del Vallès)
i Luı́s Zheng Lin (Pere Vergés, Badalona), 125 punts
Vı́ctor Manuel Quintas Martı́nez (Ins. El Foix, Santa Margarida i els Monjos),
i Ferran Illa Capellas (Pere Vergés, Badalona), 124.75 punts
Àlex Guerrero Almirall (Escola Pia Balmes, Barcelona),
Damià González Rodrı́guez (Institut Thos i Codina, Mataró),
i Pol Ureta Cañellas (Escola Pia de Sabadell, Sabadell), 123.75 punts
Marc Salvadó Benasco (Virolai, Barcelona),
Elia Climent Figuerola (Sagrat Cor de Jesús, Tarragona),
Guillermo Ródenas Alesina (Institut Salvador Espriu, Barcelona),
Rafael Ávila Parra (Aula Escuela Europea, Barcelona),
Sven Wallin Haro (Sagrada Famı́lia, Viladecans),
i Neus Riera Vives (Freta, Mataró), 122.5 punts
Sara Jubés Monforte (Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia, Barna.), 121.75 punts
Irene Berbegal Pardos (Institut Banús, Cerdanyola del Vallès),
Robert Pérez Garcı́a (Institut Pompeu Fabra, Martorell),
i Joan Aguanyo Planell (Institut La Llauna, Badalona), 121.25 punts
Rubén Alinque Dianez (Ins. Ramon Casas i Carbó, Palau-solità i Plegamans)
i Pol Zanuy Lafarga (Institut Secretari Coloma, Barcelona), 120 punts
Xavier Arasa Aguirre (Teresià, Tortosa),
Isaac Sales Juan (Santo Ángel, Gavà)
i Marc Garrigó Invers (Tecnos, Terrassa), 119.75 punts
Santiago Castanedo Fontanillas (Ins. Angeleta Ferrer i Sensat, Sant Cugat)
i Louis Pierre Joseph Clergue (Institut Cendrassos, Figueres), 118.75 punts
Ariadna Estradé Alasà (Aura, Reus)
i Eder Rodrı́guez Perelló (SES de Masquefa, Masquefa), 118.5 punts
Bet Noguer Pich (Institut Mediterrània, El Masnou), 118.25 punts
Ginebra Alsina Albert (Institut Antoni Torroja, Cervera),
Yerai Bonilla González (Santo Ángel, Gavà),
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Paula De Urquı́a Maynés (Claver, Lleida),
Marı́a Álvarez Aunòs (Sant Pau Apòstol, Tarragona),
Nil Garcés de Marcilla (Institut Antoni de Martı́ i Franquès, Tarragona)
i Carles Domingo Enrich (El Cim, Vilanova i la Geltrú), 117.5 punts
Óscar Bustillo Ballester (Thau, Barcelona), 117.25 punts
Antonio Domingo Oriol (Thau, Barcelona),
Sergi Cuesta Arcos (Sant Gabriel, Viladecans),
Xènia Ferrer Vilaseca (Institut Jaume Vicens Vives, Girona),
Martı́ Crusells Vega (Pare Manyanet, Barcelona),
Aina Solà Alcúdia (Tecnos, Terrassa),
Laura Vidal Doménech (Institut Pius Font i Quer, Manresa)
i Anna Maudos Segarra (Proa, Barcelona), 116.25 punts

Premis. Paı́s Valencià
Primer premi
Damià Torres Latorre (IES Guadassuar, Guadassuar), 131.25 punts
Segon premi
Alejandro Palacios Membrilla (IES Álvaro Falomir, Almassora), 118.75 punts
Tercer premi Alberto Núñez Delgado (Madre Vedruna Sagrado Corazón,
Castelló de la Plana), 117.5 punts
Altres premis
Javier Ruiz Ros (IES La Garrigosa, Meliana), 115 punts
Andrés Alarcón Galera (IES Álvaro Falomir, Almassora), 113.75 punts
Carlos Salom Garcı́a (IES Miquel Peris i Segarra, Castelló de la Plana-Grau),
113.75 punts
Ignacio Garcı́a Soriano (IES Número 3, Villena), 112.25 punts
Raquel Llorens Hernández (IES Juan de Garay, València), 110.75 punts
Nerea Gutiérrez Nájera (IES La Torreta, Elda), 110 punts
Raúl Bellón Fernández (IES Gregori Maians, Oliva), 108.75 punts
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Premis. Balears
Primer premi
Rafel Perelló Ribas (IES Sineu, Sineu), 132.50 punts
Segon premi
Álvaro Malo Garcı́a (Col.legi La Salle, Maó), 131.00 punts
Tercer premi
Nicolás Ferrer Forteza-Rey (Col.legi Sagrat Cor, Palma), 129.75 punts
Altres premis
Bartomeu Costa Prats (IES Quartó de Portmany, Sant Antoni de Portmany
), 122,25 punts
Miquel Serra (IES Santanyı́, Santanyı́ ), 121,25 punts
Aina Forteza Gómez (IES Joan Alcover, Palma), 118 punts
Antoni Vallejo Tomàs (IES Josep Font i Trias, Esporles )
i Antoni Garau Segui (IES Madina Mayurqa, Palma), 117,25 punts
Margalida Perelló Roig (IES Mossèn Alcover, Manacor), 117 punts
Julià Ballester Simon (Col.legi Sagrat Cor, Palma), 116 punts
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Qüestions de 3 punts. Solucions
1. C. Dimecres.
CANGURET té 8 lletres. Si comencem un dimecres (amb la C), després necessitarem set dies més per acabar la paraula: el proper dimecres
escriurem la 8a lletra.
2. E. 56 km/h.
Si en 30 minuts fa 28 km, en 1 hora farà 56 km.
3. A. Un quadrat.
Un rectangle, un pentàgon, un triangle rectangle (no isòsceles), i un triangle
(rectangle) isòsceles sı́ que es poden aconseguir.

Per tant la que no es pot aconseguir és un quadrat.
També es pot raonar que amb un sol tall no podem obtenir un altre quadrat.
Perquè la figura tingui quatre angles rectes el tall s’ha de fer paral.lelament
a un dels costats del quadrat per un punt d’un dels costats i aixı́ sempre
quedarà un rectangle no quadrat.
4. B. 13.
Hi ha dos camins que permeten menjar 13 cargolines i no n’hi ha cap que
permeti menjar-ne més.
5. E. 47.
Amb una sola xifra hi ha 4 nombres, amb dues xifres i més petits quee 30
n’hi ha 8 més, això fa 12 cases; del 31 al 39 no poden aparèixer. Llavors en
comptem tres més 41, 45 i 47, que serà la quinzena casa.
Naturalment en aquest cas també es pot fer escrivint-les totes: 1, 5, 7, 9,
11, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 41, 45, 47.
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6. E.
.
Podeu veure que es necessita una peça que tingui 1, 3, 1 cubets,
que és la E.

7. B. 750 L.
Al dipòsit B hi arriben 250 litres directes pel tub de la
dreta més 500 litres (250 + 250) que venen per l’altre
conducte.

8. A. 5.
A més de 01-03-05 poden ser 03-05-07, 05-07-09, 07-09-11, 09-11-13 i ja no
n’hi ha més perquè no existeix el mes número 13.
9. E.167.
No poden ser ni el 17 ni el 30 ni el 49 ni el 96 perquè la suma dels tres
nombres que queden no pot donar 167 (mai acabaria en 7) i si traiem el 167
sı́ que es compleix que 17+30+49 = 96.
10. B. 980 ml.
Una tercera tercera part més de 60 és 80. Llavors cada dos dies beu 60 +
80 = 140 ml. En dues setmanes beurà 140 × 7 = 980 ml.

Qüestions de 4 punts. Solucions
11. D.

12. 2. 891.
Els nombres contigus al 2011 són 2101 i 1210 i la seva diferència és 891.
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13. D. d.
Si ho provem amb uns nombres concrets veurem que el nombre al qual se l’ha
d’augmentar una unitat ha de ser el d. Però també és interessant raonar-ho
en general. Si observem que (a + 1)bcd = abcd + bcd, que a(b + 1)cd =
abcd + acd, que ab(c + 1)d = abcd + abd, i que abc(d + 1) = abcd + abc, ens
adonem que , com que a, b, c, d són positius d’aquestes quatre expressions
aquella en què sumem un nombre més petit a abcd és l’última.
14. C.64.
El costat del quadrat dibuixat, que forma la tanca exterior de la regió, serà
de 10 cubets (si és n ha de ser n + (n − 2) + n + (n − 2) = 36) i per tant
la regió interior tindrà de costat 8 cubets i es necessitaran 64 cubets per
omplir-la.
15. D.56.
Si hi ha 25 lloses grises això vol dir que hi ha cinc files amb 5 lloses grises
cadascuna i per tant l’habitació quadrada tindrà 9 lloses en cada costat.
Aleshores per resoldre el problema podem calcular quantes lloses hi haurà
en total i restar-li les grises: 81 - 25 = 56. També es pot resoldre comptant
les lloses blanques: per files, 5 × 4 + 4 × 9 = 56
16. B. 3612.
Si fem 372 ÷ 31 = 12 tenim l’altre factor. Ja podem fer 12 × 301 = 3612.
17. B. 3-0.
Com que segur que el dia que va perdre és el dia que va encaixar l’únic gol,
els tres resultats només poden ser 3 - 0, 0 - 0, i 0 -1. Per tant el resultat del
partit que van guanyar va ser 3 - 0.
18. C. 3.
Si anomenem A, B, C els tres punts
donats i D el quart vèrtex que busquem, els tres paral.lelograms possibles seran ABCD, ABDC, i ADBC.
A la dreta en teniu un exemple.
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19. D. 4.
El vèrtex entre el punt 2 i el 3 ha tenir el 4 perquè també hi arriba un
segment que surt de l’1. Per la mateixa raó el vèrtex entre el 2 i l’1 ha de
tenir el 4. El vèrtex següent al 3 en sentit horari també ha de tenir el 4
perquè hi arriben segments provinents de l’1 i del 2. I el vèrtex següent a l’1
en sentit antihorari ha de tenir el 4 perquè hi arriben segments provinents
del 2 i del 3. Com que entre els dos 4 no hi pot anat un altre 4 resulta que
necessitem quatre 4.
20. E. 20.
El quadrat resultant ha de tenir àrea múltiple de 5 (que són els quadrets
que té cada peça). Podeu comprovar que el quadrat de costat 5 no es pot
construir amb peces com la de la figura. El següent quadrat d’àrea múltiple
de 5 és el de costat 10 que sı́ es pot construir, amb 20 peces com les de la
figura (5 × 20 = 100). Uniu dues peces de manera que formin un rectangle
de 5 × 2 i amb 10 d’aquestes peces-dobles“ omplireu de seguida el quadrat.

Qüestions de 5 punts. Solucions
21. C. 3.
Si f és el nombre de fulls i n el nombre de noies, 80 = n × f + 3; llavors
80 − 3 = 77. Com que els divisors de 77 són 1, 7, 11, 77 i per l’enunciat hi
ha més d’una noia però com a màxim 10, això ens diu que hi ha 7 noies i,
per tant, hi ha 3 nois.
22. C. 4.
No en podem escollir dos d’un sol color perquè no complirien la condició
de tenir al menys un color comú. Si n’agafem un d’un sol color haurem
d’agafar els dos gatets de dos colors que tenen aquest color i, a més, el gatet
de tres colors. Aixó dóna les possibilitats següents: {N BG, N B, N G, N };
{N BG, BN, BG, B} i {N BG, GB, GN, G}. Encara queda la possibilitat de
triar tots els gatets que tenen colors variats: {N BG, N B, N G, BG}.
23. D. 56 cm2 .
El catet llarg de tots els triangles és 14 cm perquè són iguals. El catet curt
ha de ser 2 cm (30 − 2 × 14 = 2). Per tant l’àrea de cada triangle és 14 cm2
i el total és 14 × 4 = 56 cm2 .
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24. C. 2.
L’Andreu i en Marc diuen el mateix, és a dir que tots dos diuen la veritat o
tots dos menteixen. Si tots dos diuen la veritat es comprova que en Pere i en
Toni menteixen; si l’Andreu i en Marc menteixen es comprova que els altres
dos diuen la veritat. És a dir, segur que hi ha dues persones que menteixen
i dues que diuen la veritat.
25. D.
Com que l’enunciat ens diu que podem col.locar la peça,
sense restriccions, amb l’objectiu d’impedir posar-n’hi cap
altra, podeu veure que ho aconseguim amb la peça D
situada com es veu a la figura.

26. E. 6.
A la cara superior del dau de sota només pot haver-hi un 2, un 3 o un 4
(perquè la suma amb la cara de sobre ha de ser 5). Llavors a la cara inferior
del dau del mig podria haver-hi un 3, un 2 o un 1. Si analitzem cada un
d’aquests casos veurem, respectivament, que a la cara superior del dau del
mig hauria d’haver-hi un 4, un 5 (que no és possible) o un 6 (que tampoc és
possible). És a dir que només pot haver-hi un 4. Llavors a la cara de sota
del dau superior ha d’haver-hi un 1 i a la cara de sobre del dau superior ha
d’haver-hi un 6.
27. D. 6.
És clar que les circumferències han de ser tangents dues
a dues. El màxim de punts que pertanyin a dues circumfrències s’assolirà quan tots els punts de tangència
siguin diferents. I això succeeix si dibuixem una circumferència que té tres circumferències interiors que li són
tangents i que són tangents entre elles. En total hi ha 6
punts que pertanyen a més d’una cirdumferència.
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28. A. 5 dimecres.
De les condicions de l’enunciat podem deduir que el mes comença en dissabte
i acaba en diumenge i que per tant té 30 dies. A un mes de 30 dies sempre li
segueix un mes de 31 dies. Llavors el mes següent, que començarà en dilluns,
acabarà en dimecres i per tant tindrà 5 dimecres, 4 dijous, 4 divendres, 4
dissabtes i 4 diumenges.
29. A. 4018.
Si sumen el primer sumand de la primera suma amb el primer sumand de
la segona veiem que el resultat és 2. El mateix succeeix amb la suma dels
segons sumands, amb la dels tercers sumands, etc., fins a arribar a la suma
dels termes que estan al lloc 2009. Per tant el resultat serà 2 × 2009 = 4018.
30. E. Cap.
Que la primera xifra (la de les desenes de mil) sigui divisible per 1 no ens
dóna cap indicació sobre quina pot ser aquesta xifra. En canvi, que el
nombre abcde sigui divisible per 5 ens diu que e = 5. Que les dues primeres
xifres formin un nombre ab divisible per 2 ens diu que b ha de ser 2 o 4.
Que les tres primeres xifres formin un nombre abc divisible per 3 ens diu
que a + b + c ha de ser múltiple de 3. Que les 4 primeres xifres formin un
nombre abcd divisible per 4 ens diu que cd ha de ser divisible per 4, i això
només pot succeir si d = 2 o bé d = 4. Per tant b i d han de ser, en algun
ordre, 2 i 4 i, doncs, a i c només podem ser 1 i 3 i aleshores és impossible
que a + b + c sigui múltiple de 3 ni per al 2 ni per al 4.
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Qüestions de 3 punts. Solucions
1. D. A les 20 h 46 min.
Si la pel.lı́cula dura 90 minuts i cada vegada que passen 10 minuts de pellı́cula, la tallen, faran 8 talls (i no 9, perquè al minut 90 ja ha acabat la
pel.lı́cula). Aquests 8 talls represneten 16 minuts. Alehsores els 90 minuts
de la pel.lı́cula més aquests 16 minuts a partir de les 19 h ens porten a les
20 h 46 min.
2. D. 54 km/h.
Si en 20 minuts fa 18 km, en 1 hora, que és el triple de 20 minuts, farà 54
km.
3. A. Un quadrat.
Un rectangle, un pentàgon, un triangle rectangle (no isòsceles), i un triangle
(rectangle) isòsceles sı́ que es poden aconseguir.

Per tant la que no es pot aconseguir és un quadrat.
També es pot raonar que amb un sol tall no podem obtenir un altre quadrat.
Perquè la figura tingui quatre angles rectes el tall s’ha de fer paral.lelament
a un dels costats del quadrat per un punt d’un dels costats i aixı́ sempre
quedarà un rectangle no quadrat.
4. C. 37.
Podeu veure que les caselles marcades amb × no són factibles si no podem
passar dues voltes per la mateixa casella. Per les caselles marcades amb •
hi hem de passar segur per anar de l’entrada a l’eixida i per fer el camı́ més
llarg possible. Amb tot això ja veureu que el camı́ assenyalat (que passa per
37 caselles) és el més llarg possible.
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5. E. 47.
Amb una sola xifra hi ha 4 nombres, amb dues xifres i més petits quee 30
n’hi ha 8 més, això fa 12 cases; del 31 al 39 no poden aparèixer. Llavors en
comptem tres més 41, 45 i 47, que serà la quinzena casa.
Naturalment en aquest cas també es pot fer escrivint-les totes: 1, 5, 7, 9,
11, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 41, 45, 47.

6. E.
.
Podeu veure que es necessita una peça que tingui 1, 3, 1 cubets,
que és la E.

7. A. 1500 L.
Al dipòsit B hi arriben 500 litres directes pel tub de la
dreta més 1000 litres (500 + 500) que venen per l’altre
conducte.

8. E. 6.
Les úniques possibilitats perquè amb nombres enters positius, a, b i c es
compleixi abc = 9 és que dues de les xifres siguin un 1 i l’altre 9 (això dóna
tres nombres 119, 191, 911) o bé que una d eles xifres sigui un 1 i les altres
dues un 3 (tres nombres més 133, 313, 331).
9. A. 56.
La figura 2 de l’enunciat ens indica que només hi ha cubs formant els costats
d’un quadrat, sense cap altre cub a l’interior del quadrat. Aleshores podem
veure que a la part frontal hi ha 17 cubs, els mateixos que hi haurà al
darrere. A la dreta, que no haguem comptat, hi ha 11 cubs més, i igualment
a l’esquerra. En total doncs 2 × 17 + 2 × 11 = 56.
10. E. 1470 ml.
Una tercera tercera part més de 90 és 120. Llavors cada dos dies beu 90 +
1200 = 210 ml. En dues setmanes beurà 210 × 7 = 1470 ml.
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Qüestions de 4 punts. Solucions
11. B. 14.
Si Elisa té 5 cubs i 3 tetràedres el nombre total de cares d’eixes figures és
5 × 6 + 3 × 4 = 44. Si escrivim els números de l’1 al 44 haurem fet servir 1
volta la xifra 3 per al 3, una altra per al 13, 11 voltes per als nombres del
30 al 39 i finalment una altra per al 43. En total, 14 voltes la xifra 3.
12. C. 3.
Si anomenem A, B, C els tres punts
donats i D el quart vèrtex que busquem, els tres paral.lelograms possibles seran ABCD, ABDC, i ADBC.
A la dreta en teniu un exemple.
13. E.167.
No pot ser el 167 perquè 17 + 49 + 20 no dóna 98; no poden ser ni el 20 ni
el 49 ni el 98 perquè la suma dels tres nombres que queden no pot donar
167 (mai acabaria en 7) i si traiem el 17 sı́ que es compleix que 49+20+98
= 167.
14. B. 20.
El quadrat resultant ha de tenir àrea múltiple de 5 (que són els quadrets
que té cada peça). Podeu comprovar que el quadrat de costat 5 no es pot
construir amb peces com la de la figura. El següent quadrat d’àrea múltiple
de 5 és el de costat 10 que sı́ es pot construir, amb 20 peces com les de la
figura (5 × 20 = 100). Uniu dues peces de manera que formin un rectangle
de 5 × 2 i amb 10 d’aquestes peces-dobles“ omplireu de seguida el quadrat.
15. D.91.
La primera figura té 1 hexàgon, que s’envolta amb 6 hexàgons per a la segona
figura. A la tercera figura els nous hexàgons són 6 × 2. A la quarta figura
posarem 6 × 3 nous hexàgons. I aixı́ successivament, a la sisena figura hi
haurà 1 + 6 + 6 × 2 + 6 × 3 + 6 × 4 + 6 × 5 = 91 hexàgons.
16. B. 22950.
Si fem 2700 ÷ 48 = 56.25 tenim el nombre decimal de l’enunciat. Ja podem
fer 56.25 × 408 = 22950.
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17. 5. No pot fer cap pronòstic.
Aquesta és una qüestió del tot conceptual sobre la idea de probabilitat: els
resultats d’unes tirades no donen cap informació sobre la posterior.
18. E. 1098.
El primer nombre de la llista és el 1012 i l’últim és el 2110. La diferència és
2110 − 1012 = 1098.
19. B. 4.
El vèrtex entre el punt 2 i el 3 ha tenir el 4 perquè també hi arriba un
segment que surt de l’1. Per la mateixa raó el vèrtex entre el 2 i l’1 ha de
tenir el 4. El vèrtex següent al 3 en sentit horari també ha de tenir el 4
perquè hi arriben segments provinents de l’1 i del 2. I el vèrtex següent a l’1
en sentit antihorari ha de tenir el 4 perquè hi arriben segments provinents
del 2 i del 3. Com que entre els dos 4 no hi pot anat un altre 4 resulta que
necessitem quatre 4.
20. B. 21◦ .
Si observem l’heptàgon que s’ha remarcat a la figura, els seus angles sumen 5 × 180◦ = 900◦ . És a dir
47◦ + 270◦ + 112◦ + 270◦ + X ◦ + 90◦ + 90◦ = 900◦.
Deduı̈m que X ◦ = 21◦ .

Qüestions de 5 punts. Solucions
21. D. Qualsevol nombre enter.
A partir de l’enunciat es dedueix que a la casella de
l’esquerra d’una fila hi ha d’nar el mateix nombre que a
la casella de la dreta (perquè si a, b, c, d són els nombres
d’aquesta fila, ha de ser a+ b + c = b + c+ d). Semblantment succeeix amb el nombre superior de cada columna
i el nombre inferior. També veiem que en aquest cas la
suma de tres nombres consecutius ha de ser 7 i podem
trobar el nombre inicial i final de la segona fila. Però
ja no podem concloure res més. Qualsevol nombre pot
anar a la casella demanada,com es mostra a la figura.
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22. C. 4.
No en podem escollir dos d’un sol color perquè no complirien la condició
de tenir al menys un color comú. Si n’agafem un d’un sol color haurem
d’agafar els dos gatets de dos colors que tenen aquest color i, a més, el gatet
de tres colors. Aixó dóna les possibilitats següents: {N BG, N B, N G, N };
{N BG, BN, BG, B} i {N BG, GB, GN, G}. Encara queda la possibilitat de
triar tots els gatets que tenen colors variats: {N BG, N B, N G, BG}.
23. B. 56 cm2 .
El catet llarg de tots els triangles és 14 cm perquè són iguals. El catet curt
ha de ser 2 cm (30 − 2 × 14 = 2). Per tant l’àrea de cada triangle és 14 cm2
i el total és 14 × 4 = 56 cm2 .
24. B. 13.
La figura de l’esquerra mostra que es pot aconseguir una diferència de 13.
Per aconseguir una diferència de 15 és clar que hauria de ser en dos punts
diametralment oposats i que haurı́em de començar com a la figura de la
dreta, però aleshores no seria possible acabar de completar el conjunt de
nombres del cercle amb sis nombres diferents.

25. D.
L’enunciat ja ens diu que podem col.locar la peça girada
amb l’objectiu d’impedir posar-n’hi cap altra. Podeu
veure que ho aconseguim amb la peça D situada com
es veu a la figura.
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26. D. d.
Si ho provem amb uns nombres concrets veurem que el nombre al qual se l’ha
d’augmentar una unitat ha de ser el a. Però també és interessant raonar-ho
en general. Si observem que (a + 1)bcd = abcd + bcd, que a(b + 1)cd =
abcd + acd, que ab(c + 1)d = abcd + abd, i que abc(d + 1) = abcd + abc, ens
adonem que , com que a, b, c, d són positius, d’aquestes quatre expressions
aquella en què sumem un nombre més gran a abcd és la primera.
27. C. 2.
Que la primera xifra (la de les desenes de mil) sigui divisible per 1 no ens
dóna cap indicació sobre quina pot ser aquesta xifra. En canvi, que el
nombre abcde sigui divisible per 5 ens diu que e = 5. Que les dues primeres
xifres formin un nombre ab divisible per 2 ens diu que b ha de ser 2, 4 o 6.
Que les tres primeres xifres formin un nombre abc divisible per 3 ens diu
que a + b + c ha de ser múltiple de 3. Que les 4 primeres xifres formin un
nombre abcd divisible per 4 ens diu que cd ha de ser 24, 32 o 36 (no hi pot
aparèixer el 5). Si cde = 245 aleshores seria b = 6 i a = 3 i no es compleix
l’enunciat, a + b + c no és múltiple de 3. Si cde = 325 aleshores ni amb
ab = 46 ni amb ab = 64, a + b + c no és múltiple de 3. En canvi si cde = 365
aleshores tant amb ab = 24 com amb ab = 42, a + b + c és múltiple de 3 i es
compleix l’enunciat.
28. D. 10.
El màxim nombre de regions és 10; en teniu un exemple
a la figura de la dreta on hi podeu veure quatre regions
blanques i sis de color gris. No pot ser 11 perquè en la
figura hi ha el màxim nombre de talls que poden tenir
quatre segments i un cercle i, a més, amb tots els vèrtexs
fora del cercle.
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29. A. 1 : 1,25.
Maria sap que la raó de les àrees és el quadrat de la raó de semblança, que
és el que ens dóna l’escala. Com que Joan ha multiplicat per n en comptes
de multiplicar per n2 podem saber que per passar del resultat de Joan al
correcte cal multiplicar per n. Si això representa el 125% és que estem
multiplicant per n = 1,25.
30. C. 5.
Si mirem la codificació de cada xifra individualment fins que aparegue un
nombre repetit veurem que la llista més llarga resulta quan analitzem el 9:
{9, 18, 24, 12, 21, 12} per al qual el nombre que es repeteix és el sisè, igual
al quart. Com que es dóna el cas que, si mirem les altres xifres, en tots els
casos el sisè nombre de la llista de codificacions és igual que el quart, per
exemple {1, 2, 1, 2, 1, 2}, ..., {5, 10, 20, 10, 20, 10}, ..., {7, 14, 22, 11, 22, 11}, ...
resultarà que per a qualsevol nombre que codifiquem, si no abans, el sisè de
la llista ja serà repetit. Per exemple {7 9, 14 18, 22 24, 11 12, 22 21, 11 12} on
s’han posat uns petits espais per indicar que en realitat la codificació no és
”del número” sinó de cada xifra inicial per separat.
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