
L’equip de Puig Ciutat hem anat a 
prospectar l’entorn del jaciment i hem 
perdut les eines pel camí. Ens ajudeu a 
trobar-les? Apunteu quantes en trobeu 
de cada tipus a la casella corresponent.

Aquestes són algunes de les peces que 
hem trobat durant les excavacions. Ens 
ajudeu a identificar amb quins objectes 
es corresponen? Apunteu el número del 
dibuix que equival a cada foto a la casella 
corresponent i feu la suma per aconseguir 
el número final.

Quines paraules vinculades a 
l’arqueologia s’amaguen darrere 
d’aquests enigmes? Compteu quantes 
lletres té cada paraula i apunteu el resultat 
a la casella corresponent. Si té dos dígits, 
sumeu-los per aconseguir el número final.

Pista: la suma dels tres dígits és dinou

Veieu la imatge del peu? És un peu itàlic. 
Fa 27,5 cm i és la mesura que feien servir 
els romans per construir els seus edificis. 
Quant mesuren la porta de l’edifici (A), el 
tram de paret dret de la façana (B) i la 
part desmuntada del mur lateral (C)? Si té 
dos dígits, sumeu-los per aconseguir el 
número final.

Des d’aquest punt privilegiat podem fer 
un cop d’ull al passat. En el dibuix podeu 
veure una reconstrucció del paisatge amb 
tres edi�cis propis de l'època romana. 
Identifiqueu-los en el dibuix i apunteu el 
número de la paraula corresponent.

Pista: el nombre total d'elements és catorze

Pista: tots són múltiples de quatre
Pista: els tres números són idèntics

Pista: el nombre total d'elements és dotze

Observeu l’espai excavat que teniu al 
davant. Ens podeu dir quantes llars de foc, 
habitacions i portes hi ha en aquesta 
zona? Compte, hi pot haver algun element 
amagat! Apunteu el número que heu 
trobat a la casella corresponent.

El joc de pistes: Simona l'arqueòloga
PVig CiVtat

Oristà

Hola, soc la Simona!
Formo part de l’equip

d’excavacions de Puig Ciutat
i seré la vostra guia

durant el joc!
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Pista: el nombre total d'eines és sis
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Us proposo que feu d’arqueòlegs per un 
dia participant a un joc de pistes. Haureu 
de superar sis proves per trobar una 
sorpresa que he amagat per vosaltres. 
Amb cada una aconseguireu un número 
de tres dígits. Identifiqueu-los al mapa i 
després uniu-los amb una línia seguint 
l’ordre de les proves. Trobareu el punt que 
indica on és l’amagatall completant la 
seqüència amb una última línia.

Què espereu!
Ja hi podeu anar!

Pista: les línies són verticals i horitzontals

Joc de pistes: Simona l'arqueòloga

Entrada

Us he marcat la 

ubicació de cada prova 

al mapa. Em trobareu 

allà esperant la vostra 

resposta!

En cas de dubte:
Si no trobeu el número 
al mapa vol dir que us 

heu equivocat.

?

Número de l’amagatall

Certificat

Espai que cal segellar


