2n CONCURS D’ENIGMES AMB EL MÀRIUS SERRA

INICI I FINALITZACIÓ
El concurs s'iniciarà el dia 24 de gener a les 00.00h i finalitzarà el 28 de març a les
23.59h

REQUISITS I MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ
1. Inscriure-us mitjançant un formulari a la web del concurs:
https://www.grup62.cat/concurs-les-aventures-de-la-napeu
2. Cal resoldre 10 enigmes que us plantejarà en Màrius Serra, extrets dels 2
primers llibres de la col·lecció Les aventures de la Napeu (Més vella que l’anar
a peu i Tot OK!). Cada dilluns, del 24 de gener fins el 28 de març de 2022, a les
fitxes d’ambdós llibres de la nostra web trobareu el vídeo amb el nou enigma i
la classificació actualitzada:
https://www.gruplector62.com/llibres/les-aventures-de-la-napeu-mes-vellaque-lanar-a-peu/317207/
https://www.gruplector62.com/llibres/les-aventures-de-la-napeu-totok/317208/

3. Cada enigma es respon amb una paraula i amb la pàgina del volum on està la
paraula; també una xifra de 0 a 100.
La paraula respon l’endevinalla que planteja en Màrius i la xifra puntua, del 0 a
100, el grau de dificultat de l’enigma.
Per exemple, si l’enunciat fos “Muntanya que fa servir el fuster”, una resposta
podria ser SERRA-pàg.30-22. La paraula SERRA és una muntanya allargada i
també una eina de fuster, la pàgina és on es troba aquesta paraula i la xifra 22
(sobre 100) indica que no l’heu trobat gaire difícil. La mitjana de les vostres
valoracions servirà per desfer empats.
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4. Cal enviar la resposta per mail a: educacio@gruplector62.com
A las resposta ha de figurar obligatòriament:
- Nom i cognom del tutor/a del grup
- Nom grup/classe
- Escola i població
- La paraula que respon a l’enigma, la pàgina on es troba aquesta paraula
dins del volum que ens diu Màrius al vídeo i la xifra del 0 al 100 que valora
la dificultat.

5. La classificació del concurs estarà visible a la nostra web cada dilluns a les 9 h. a
les fitxes dels dos títols:
https://www.gruplector62.com/llibres/les-aventures-de-la-napeu-mes-vellaque-lanar-a-peu/317207/
https://www.gruplector62.com/llibres/les-aventures-de-la-napeu-totok/317208/
- Les dades que hi apareixeran en aquest classificació seran:
- Nom de l’escola
- Nom del tutor/a
- Grup/classe
- Puntuació setmanal
- Puntuació total
- La puntuació es farà segons la resposta:
- 3 punts: per cada resposta correcta rebuda el mateix dilluns que es
desvetlla l’enigma fins les 00:00 d’aquell mateix dia.
- 2 punts: per cada resposta correcta rebuda abans de desvetllar el
següent enigma, és a dir, lliurada de dimarts a diumenge.
- 1 punt: per cada resposta correcta d’un enigma anterior rebuda
després de desvetllar el següent enigma.
- 0 punts: per cada resposta incorrecta o enigma no solucionat.
Només és pot enviar una resposta per grup/classe participant i, en tot cas,
només comptarà la primera que arribi.
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GUANYADOR I PREMI
6. El premi consisteix en:
- Visita d’en Màrius Serra i la Roser Calafell a l’escola guanyadora (subjecta a
les mesures de seguretat del COVID-19).
- Enigma en directe d’en Màrius Serra i dibuixos de Roser Calafell.
- Entrega d’un lot de llibres d’Estrella Polar al tutor/a de la classe
guanyadora.
- Guanyarà la classe que tingui la major puntuació de la classificació. En el cas
d’empat farem servir “el desempatímetre” segons les mitjanes de les xifres
que ens heu donat a cada enigma.

7. El nom del tutor/a de la classe guanyadora i les dades de la classe i l´escola
seran publicats a la web www.gruplector62.com
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