
 

FITXA 3. Descobrim enigmes  

Àmbit: Joc i entreteniment                                                                              Destinataris: Públic en general  

Objectiu 
Fomentar l’entreteniment en català.  

Descripció 
Endevinalles, enigmes i jeroglífics presentats a la població en diversos formats i moments. 

Modalitat 1: Publicar un jeroglífic en cada edició d’una publicació local de difusió popular. 
Modalitat 2: Presentar una endevinalla o un enigma en cada edició d’un magazín radiofònic. 
Modalitat 3: Penjar una lona amb jeroglífics en una fira o festa popular de la població i convidar els visi-
tants a resoldre’ls mitjançant una taula amb fulls i llapis per anotar-hi les solucions.  
Modalitat 4: Presentar un recull de 50 entreteniments (endevinalles, jeroglífics i enigmes) en PowerPoint 
per fer en un espai interior. Durada aproximada: una hora.  

Indicadors d’avaluació 

- Nombre d’actuacions fetes i nombre de participants  

Recursos 

 

Al manua 

 

l i a la guia del projecte Xerrem hi ha pàgines amb jeroglífics per resoldre i les seves solucions. 

També en teniu al Departament de Cultura de la Generalitat (http://www.gencat.cat/llengua/jeroglifics). 

A la CAL Nacional hi ha, a disposició del públic, jeroglífics en format lona o en plafons. 

Al web de la CAL hi ha dues edicions de jeroglífics descarregables: 

Q0++tf2S2Jw8Bdi3QLB+PCttYjLdGM=.pdf 

Observacions 

Les diferents modalitats es poden realitzar en format concurs, repartint entre els assistents un full perquè 

puguin escriure les respostes als jeroglífics, enigmes i endevinalles. Després d’escriure els resultats, cal 

que indiquin les seves dades de contacte. La butlleta amb més encerts rep un premi. 

Contactes 

Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL): cal@cal.cat  

Jordi Esteban, autor de diferents recursos amb jeroglífics: jestebancalm@gmail.com o xerrem@cal.cat 

Al manual i a la guia del projecte Xerrem hi ha pàgines amb jeroglí-
fics per resoldre i les seves solucions. 
També en teniu al Departament de Cultura de la Generalitat 
(http://www.gencat.cat/llengua/jeroglifics).  

A la CAL Nacional hi ha, a disposició del públic, jeroglífics en format 
lona o en plafons. 

Al web de la CAL hi ha dues edicions de jeroglífics descarregables: 

http://ves.cat/l_GV  
http://ves.cat/l_GW 
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