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Corçà - Ullastret

A LA CERCA DE TRESORS PER CAMINS ALEATORIS
REGLES DEL JOC

Què necessiteu?
-

Llapis
Mapa
Una seqüència que defineixi el camí aleatori
Cotxe
GPS
Mòbil
Ganes de jugar i divertir-vos

Dinàmica del joc:
L’objectiu del joc consisteix a descobrir l’amagatall d’un tresor, les coordenades del qual us
diem a mitges:
N 42º 0a.bcd’

E 03º 0e.fgh’

Esbrinareu els valors de les lletres seguint unes pistes i contestant unes qüestions
amagades en llocs que cal descobrir seguint un camí aleatori pel poble d’Ullastret.
Començarem sobre el mapa.
Com construir un camí aleatori sobre el mapa?
Dels dos mapes que us hem donat, agafeu el de la graella uniforme de punts negres, que és
la que ens servirà per a marcar el camí aleatori. Començarem situats a la casella marcada
amb una X i ens anirem desplaçant a dreta/esquerra/amunt/avall segons la seqüència
aleatòria que tingueu, seguint el criteri següent:
-

un 1 vol dir moure’s cap a la dreta
un 2 vol dir moure’s cap amunt
un 3 vol dir moure’s cap a l’esquerra
un 4 vol dir moure’s cap avall
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Per exemple suposeu que teniu la seqüència aleatòria 32142. Us haureu de moure com en el
gràfic següent. Com veieu el camí pot passar més d’una vegada per la mateixa casella.

inici

Preneu la vostra seqüència aleatòria i marqueu amb creus les caselles que aneu visitant
seguint el camí aleatori. Marqueu totes les caselles de la vostra seqüència i guardeu la
posició de la casella final. En acabar el joc ens farà falta.
Com descobrir els llocs on hi ha amagades les qüestions que us duran a l’amagatall
final?
Ara que ja teniu el camí aleatori sobre el primer mapa, és hora de fixar-vos en el segon.
Fixeu-vos que sobre la mateixa quadrícula del primer mapa hi ha remarcades unes regions
(no totes iguals) enumerades de l’1 al 14. En cada una d’aquestes regions hi ha amagada una
pista.
Heu de mirar quines regions ‘trepitja’ el vostre camí aleatori i anar a buscar les pistes
d’aquestes regions. Per saber on estan amagades les pistes, heu de seguir la llista i les
instruccions que trobareu més avall. Per exemple, si el vostre camí trepitja les regions
1,2,6,12 aquestes són les pistes que heu d’anar a buscar. Fixeu-vos que la regió 12
correspon a 4 caselles de la graella del primer mapa. També heu de vigilar que regions
diferents corresponen a la mateixa lletra, potser no heu de visitar totes les regions!
Només us queda arribar a aquests llocs (aneu-hi el més directe possible, no cal que les
busqueu per ordre, penseu la manera més ràpida o us guanyaran!). Alguns dels llocs cal
trobar-los a partir de la fotografia que us mostrem i respondre la pregunta de la llista.
D’altres els heu de buscar usant el GPS. Quan sigueu exactament a la coordenada
facilitada, busqueu un amagatall (us l’indiquem un a mica) amb un sobre i una pregunta a
dins. Responeu-la (val fer trucades a mòbils si no us en sortiu). Amb totes les pistes sabreu
el valor de les lletres de les coordenades de l’amagatall final. TORNEU A DEIXAR EL
SOBRE ON ERA PELS QUE US VAN AL DARRERA!!
Ja teniu el valor de les coordenades finals? Au! Feu-hi cap, que el premi us espera!!
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Pistes i coordenades finals
Les pistes condueixen a descobrir el valor numèric de les lletres de les coordenades que us
calen per trobar el tresor final. Les pistes estan enumerades de l’1 al 14 i el número de
cada pista es correspon amb el número de la regió del mapa de pistes. En el requadre
següent teniu les instruccions per a saber el valor de les lletres. Fixeu-vos que pistes
diferents porten a conèixer el valor d’una mateixa lletra. Podeu usar aquesta duplicitat per
“saltar-vos” alguna pista innecessària o bé per confirmar que el que sabeu és correcte!

Pista
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Què heu de fer amb la resposta
el mateix nombre
suma les xifres i divideix el nombre que surti
(potser de 2 xifres) per 3
suma-li dos unitats
suma les xifres
el divisor més petit (diferent de 1)
suma les xifres
resta’n 5 a la resposta
el seu múltiple més gran menor que 10
multiplica per 3 la resposta
multiplica per 2 i suma 1
el número de ítem que correspon a la resposta
la mateixa resposta
suma-li 1 al número de ítem que correspon a la
resposta
divideix per 3

Lletra
A
B
C
E
C
E
B
E
B
E
C
D
D
D

Ja podeu anar per les pistes!
Atenció: cal que tingueu el GPS posat per treballar en coordenades GPS amb datum WGS
84 (format graus i minuts amb 3 decimals).
Als llocs marcats amb coordenades, les pistes estaran amagades en uns pocs metres a la
rodona. Se us indica una mica el tipus d’amagatall.
Quan tingueu el valor de les lletres A, B, C, D i E, feu les conversions següents
E-3B=a E-2B=c D-2C=b
B-C=h
E-2D=f A-4C=e
C=g
a+b=d
i useu-les per trobar les coordenades finals
N 42º 0a.bcd’

E 03º 0e.fgh’

Podeu fer una comprovació final: a+b+c+d+e+f+g+h=11
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1.

Quantes “arcades” exteriors com les de la foto té l’absis principal de l’església de
Sant Pere? (les de la part superior de la foto, no les de les finestres)

2 . Inserit a la muralla hi ha el “pou” de la fotografia. Quin és el diàmetre
aproximadament de l’obertura? Trieu la opció que s’hi acosti més.
a. 90 cm
b. 0.66 m
c. 1728 mm
d. 0.0015 km

3. Quants ametllers hi ha a la rotonda de la cruïlla de la carretera Gi-644?
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4. Quantes hores a la setmana tenen obert els dels Recuits Nuri?
5. Quin és l’any que es mostra al llindar de la casa del número 9 del Carrer Valls?
6. Quantes travesses hi ha al sostre del passadís de la fotografia?

7. Quantes pilones semiesfèriques hi ha a la plaça de la Llotja?
8. Quin és el número d’aquesta casa?
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9. La torre de la foto era usada segons indica el rètol (que està en castellà). En el nom
en català, quantes esses hi ha?

10. Cal contestar la pregunta que trobaràs amagada sota una pedra a la localització de
coordenades N 42º 00.096’ i E 003º 04.011’
11. Cal contestar la pregunta que trobaràs amagada rere un pal a la localització de
coordenades N 42º 00.050’ i E 003º 03.949’
12. Cal contestar la pregunta que trobaràs amagada sota una pedra a la localització de
coordenades N 41º 59.974’ i E 003º 03.929’
13. Cal contestar la pregunta que trobaràs amagada rere uns arbres a la localització de
coordenades N 42º 00.095’ i E 003º 04.124’
14. Cal contestar la pregunta que trobaràs en una canal a la localització de coordenades
N 42º 00.004’ i E 003º 04.232’

Ara ja podeu anar pel tresor final.
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Seqüències aleatòries:
Seqüènca 1
Seqüènca 2
Seqüènca 3
Seqüènca 4
Seqüènca 5
Seqüènca 6
Seqüènca 7
Seqüènca 8
Seqüènca 9
Seqüènca 10

2413133414132332134144441
1422312414134324332212232
1113342324414111334214143
3244242132111234122422232
3211134413234124134413411
2343441312421211322322243
1433113321232324443332242
1322433114434331421414211
4224113412123433213331433
1242334431231134443111243

Activitat:
Us proposem una activitat final que només té a veure amb els camins aleatoris. Els que us
donem aquí han estat “selecccionats” (tots són aleatoris, però vam descartar els que no
anaven bé per a la segona part del joc) per a que recorrin el nombre suficient de caselles
per a fer la segona part del joc (la de les pistes i el geocaching). Per a l’activitat que us
proposem totes les seqüències aleatories valen.
1.

Seguiu tots aquests camins aleatoris sobre una de les graelles (començant sempre
per la casella marcada com a origen) i marqueu la casella final d’arribada. Calculeu,
usant les coordenades d’aquesta casella (com si arribéssim sempre al centre de la
casella), la seva distància a l’origen. Per exemple, si la casella final és la (2,3) la
distància és l’arrel quadrada de 13.
2. Podeu repetir el mateix amb qualsevol altre camí aleatori de la mateixa longitud
(les que us hem donat tenen longitud 25), per exemple, aneu llençant un dau
tetraèdric, i calculeu també la distància final.
3. En mitjana, la distància final ha de ser l’arrel quadrada del nombre de passos, en
aquest cas, 5.
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Material per classe
Pensem que l’activitat (tal com està) conté gran diversitat d’aspectes matemàtics que
poden ser suficients per a plantejar a classe a diferents nivells (i potser no tots a l’hora).
Tenim:
• seqüències de números: ordre
• camins aleatoris (podem predir el següent número de la llista?)
• com podem generar una llista de números de l’1 al 4 de forma aleatòria? amb un dau
(no trucat!) de 4 cares (tetràedre, una mica de geometria pel mig). I de 5 o de 6?
• sistemes de coordenades en una quadrícula: si la casella inicial la marquem com a la
posició (0,0), cada nova casella té dos coordenades que indiquen si ens hem mogut
horitzontalment (primer valor) o verticalment (segon valor), i si estem a la dreta o
per sobre de l’origen (valor positiu) o a l’esquerra o per sota (valor negatiu)
• distància a l’origen. Aquests camins aleatoris tenen una propietat molt curiosa. Si
cada vegada que ens movem a una casella pensem que anem a parar al centre, la
distància a l’origen s’obté de les coordenades del quadrat on som (Pitàgores).
Seguim un camí aleatori una mica llarg i calculem la distància del lloc final. En
mitjana (estadística!) sortirà l’arrel del nombre de passos realitzats! Si ho fem
entre tots els alumnes de la classe i fem la mitjana, hauríem de poder comprovarho.
• Ja que som tota una colla marcant punts sobre una quadrícula, marquem el punt
final de tots nosaltres en una altra. Hem anat tots cap al mateix lloc? O ens hem
quedat repartits ‘per totes bandes’?
• I si tornem a les coordenades, i per als alumnes més grans, parlem de longitud i
latitud terrestre, posicionament, i interpretació de mapes (una visita als de
l’Institut Cartogràfic no estaria malament)
• I per si tot plegat us sembla poc, podem fer tot lo anterior sense moure’ns de la
classe (això sí, no busquem pistes), però també podem fer l’activitat al pati de
l’escola (muntem tots plegats una quadrícula?) o al poble si no és molt gran!
• I si afegim les pistes, encara tenim més possibilitats: per exemple que a cada
quadrícula que es visita hi hagi una pregunta, i no es pot avançar si no es contesta
correctament, a veure qui fa un cert nombre de passos més ràpidament.
• Finalment, les incògnites trobades amb les pistes es poden relacionar amb les
incògnites de les coordenades a través d’un sistema d’equacions lineal.

En tot cas, us animem a modificar i fer variants de la proposta i a que ens les envieu.

Organitzadors: ADEMGI
Coordinadores de l’activitat: Esther Barrabés i Núria Fortuny
Ideòleg (amb els nostres agraïments per tota la feina que ha fet): Pitu Cors

