Mots encreuats
Full per imprimir que us envia l’equip deganal de la Facultat de Ciències
amb el desig de bones festes i bon any 2014
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Horitzontals
1. Òrgan universitari que us envia la postal.
Compost químic neutre.
2. Conjunció amb accent. Tipus de pila. Línies
que representen el camí de la llum. Arrel
quadrada de menys 1.
3. Cada any ens fa donar una volta. Disciplina
que estudia els éssers vius.
4. El 1848 és el número conegut més alt
d’aquest tipus. Oxigen. Cinquanta. Manganès.
5. Efecte amb el que s’explica el sentit de gir
dels ciclons. Nom d’un regne no ubicat que
conquistà Subiluliuma I.
6. Li falta una o per ser negatiu. Començà a ser
moderna amb Lavoisier.
7. La solució del jeroglífic T µ DD. Protocol de
xat anterior a la world wide web.
8. Indica una funció matemàtica o tota la
persona llevat del cap. Grup químic d’un tipus
de meteorit. Cielcunobirrixosed dicà.
9. Acaba l’any dos mil més el nombre atòmic
d’aquest element. Bon sentiment, però mal
escrit. Dent de balena.
10. Contrari de sí. L’any que començarà és el
dos mil més el nombre atòmic d’aquest element.
Contrari de damunt.
11. Bases nitrogenades no vocàliques. Facultat
que us felicita.
12. El que es fa per trobar el valor d’una
incògnita d’una equació. Tractament honorífic.
Punt cardinal.
13. Peix làbrid. Part o secció. Nom antic de nota
musical.

6

7

8

9 10 11 12

Disseny AAC
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Verticals
1. Una de les ciències de la nostra facultat.
Proferir sons.
2. Vocal. Això no es pot estudiar a la nostra
universitat.
3. Indiquen la quantitat de calor alliberada pels
aliments durant els processos oxidatius. Unitat
per mesurar l’aïllament tèrmic de la roba.
4. Unitat equivalent a la distància Terra-Sol.
Element usat per fabricar acer inoxidable. Cap
del servei de James Bond. Símbol químic d’un
compost molt tòxic. Sigles de Radiació Baixa en
anglès.
5. Cinquanta. Estudi de la Facultat de Ciències.
6. Molts composts tenen aquest prefix. Jugueta
per mostrar els principis de la flotabilitat. Teoria
de la resposta a l’ítem (sigles).
7. Parelles de vocals. Codi d’Alemanya.
Llenguatge d’anàlisi estadística.
8. Decret llei 15/2013 del BOIB. Missatge.
Interval definit en el camp de variació d’una
magnitud física, cinta ampla o zona més llarga
entre un camp d’esport i la grada.
9. Entrada de la pilota dins la porteria. Tercera
vocal. Empresa que fa components GPS (això
és publicitat?).
10. Unitat CGS de camp magnètic escrita en
ordre invers sense les vocals. A consequence of
contamination due to emissions of sulfur dioxide
and nitrogen oxide.
11. Unitat del corrent elèctric. Que no es pot
aturar. Qualsevol número elevat a zero.
12. Tipus de plantes enfiladisses usades per
Tarzan. Coulomb. Unitat de camp magnètic
escrita al revés.

A la web de la facultat de ciències www.uib.es/facultat/ciencies/ hi trobareu la postal que conté aquest joc de mots
encreuats. Si escau, la solució es publicarà a la mateixa web.

