Examen per a la paella del 2000-04-27
1a Pregunta
Si un rellotge de paret tarda cinc segons en donar les primeres sis campanades corresponents a les 12h, ¿quants
segons tardarà en donar les dotze campanades?
2a Pregunta
Com que tota superfície llisa, en principi, rellisca més que una rugosa, què és més relliscós, el gel fi o el gel
aspre? Raona la resposta.
3a Pregunta
¿Es pot fer un ou dur al bany de Maria fent servir com a receptacle un cucurutxo de paper? Raona la resposta.
4a Pregunta
Sense trencar la corfa es pot saber si un ou està cru o està cuinat. Com ho faries tu?
5a Pregunta
Quin pes real és major, el d’una tona de ferro o el d’una tona de fusta? Raona la resposta.
PROBLEMA
Tres esposes geloses estan a la vora d’un riu amb els seus marits, i troben una barqueta sense barquer. El bot és
tan menut que no pot dur més de dues persones alhora. ¿Com podran passar les 6 persones de manera que cap
dels homes es quede en cap moment en companyia d’una o de dues dones que no siguen la pròpia esposa?
Nota: L’examen s’haurà de dur, el dia de la paella, escrit, datat i signat, i es lliurarà a la comissió abans del
dinar. En la sobretaula es farà la correcció individualment i pública. Ah!, es pot copiar!

Convocatòria de la Paella del mil·leni - Any 2000
LLOC DE LA CITA:
DIA:
PRIMERA CONVOCATÒRIA:
SEGONA CONVOCATÒRIA:
OBJECTIU:
REQUISIT:

Institut d'Ensenyament Mitjà, el “Vell”, de Gandia
dissabte 27 de maig del 2000
10:00 en punt del matí en l'Institut o al bar Las Vegas
13:30 del matí al bar Parpalló de la Drova (tel 96.2807229)
Paella en la Drova
Confirma l’assistència el més aviat possible a
Casimiro Escrivà, als telèfons 96.286.04.66 - 96.286.18.04
o al correu electrònic cescriva@odec.es
La Comissió

Aquesta convocatòria, i el material que envieu a Albert Gras (agm@ua.es) està penjat en l’adreça d’Internet següent:
http://ticat.ua.es/1969

