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EL PER QUÈ DE TOT PLEGAT 

1. Són cecs els rat-penats ? 

2. Si poguèssim anar volant fins el Sol, quant de temps trigariem en 

arribar? 

3. Respiren els peixos? 

4. Quines parts del cos creixen més? 

5. Quina quantitat de sang envia el cor a tot el nostre cos ? 

6. Quina proporció de la superficie de la Terra està coberta per gel? 

7. Quina planta pot crèixer quasi un metre per dia? 

8. Quina és la composició de l’aire? 

9. Quina criatura té els ulls quasi el doble de grans que una pilota de 

futbol? 

10. Quina aranya és més gran que la ma d’un home? 

11. Quin tipus d’objectes ens arriben a la Terra desde l’espai exterior? 

12. Quin peix és capaç de tombar les seves preses d’un tret? 

13. Quin ocell fa el seu niu de 2 tones? 

14. Quin ésser viu és capaç de saltar 130 vegades la seva propia 

alçada ? 

15. Quin és l’únic aliment fet per insectes que mengem els humans ? 

16. Quin és l’origen de la frase: “ Es reprodueixen com bolets”? 

17. Quin és l’animal que és capaç de girar una volta sencera el seu 

cap? 

18. Quin és el lloc més profund de la terra ? 

19. Quin és el lloc més humit del món ? 

20. Quin arbre encara viu ja creixia l’any 2700 aC? 

21. Qui va inventar els focs d’artifici ? 

22. Que va aparèixer primer, el vis o el tornavís? 

23. Què té de divertit l’ós del riure?  

24. Que són els lemmings? 

25. Que són els forats negres de l’espai? 
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26. Què són els colors? 

27. Què ocupa més espai en el nostre planeta, la terra o l’aigua? 

28. Que fa que la “ marea “ pugi i baixi? 

29. Què és la sorra ? 

30. Què és el vidre i per què es trenca tan fàcilment? 

31. Que causa les taques solars ? 

32. Quants dits té en Mickey Mouse? 

33. Quanta pell tenim? 

34. Quant de temps fa que utilitzem el signe =  ? 

35. Quant d’aire respirem en una vida de duració mitjana? 

36. Poden moure’s les plantes? 

37. Poden els ocells volar enrera? 

38. Per què una estrella és “fugaç”? 

39. Per què una corda es trenca sempre pel nus? 

40. Per què un metre és un metre? 

41. Per què un dia de Mercuri dura la mitad d’un any en la Terra? 

42. Per què treballen tan de pressa els microxips ? 

43. Per què tot està en moviment en l’espai ? 

44. Per què tenin febre quan ens posem malalts? 

45. Per què tenim singlot ? 

46. Per què tenim fred desprès de menjar ? 

47. Per què tenen les zebres franges negres i blanques? 

48. Per què tenen les estrelles diferents colors? 

49. Per què tenen espines en cactus ? 

50. Per què tenen color les flors? 

51. Per què surt l’arc de sant Martí ? 

52. Per què suren els cossos a l’espai ? 

53. Per què sura un iceberg? 

54. Per què sura el gel sobre l’aigua? 
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55. Per què sentim una estrabada en les cames just quan estem a punt 

de dormir-nos? 

56. Per què sembla que traguem fum per la boca quan fa molt fred ? 

57. Per què sembla que els peixos no dormen mai ? 

58. Per què sembla que els objectes es torcen dins l’aigua? 

59. Per què se’ns posa la carn de gallina quan tenim fred? 

60. Per què s’encen un llumí quan es frega amb el rascador? 

61. Per què s’arruga la pell dels dits de les mans i peus desprès de passar 

una llarga estona en aigua? 

62. Per què respiren les balenes a la superficie? 

63. Per què refreda una nevera? 

64. Per què pren la policia emprentes digitals? 

65. Per què poden volar els avions ? 

66. Per què poden parlar els lloros ? 

67. Per què plorem quan pelem cebes ? 

68. Per què no poden volar els pingüins? 

69. Per què no podem veure mai el costat ocult de la Lluna? 

70. Per què no es pot viatjar més de pressa que la llum ? 

71. Per què no coincideix el pol magnètic amb el Pol Nord? 

72. Per què llueix una cuca de llum? 

73. Per què llampega i trona el tro? 

74. Per què les vitamines són tan necessàries per a tots nosaltres? 

75. Per què les serps no parpadegen? 

76. Per què les sargantanes no es cauen mai del sostre? 

77. Per què les persones a les que les hi ha caigut un llamp solen ser de 

sexe masculí ? 

78. Per què les fulles dels arbres es tornen grogues a la tardor ? 

79. Per què les fruites d’algunes plantes tenen pinyol? 

80. Per què les formigues no s’ofeguen dins el formiguer? 

81. Per què les distàncies espacials es mesuren en anys llum? 
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82. Per què les coses cauen cap a baix i no cap a dalt ? 

83. Per què les busques dels rellotges es mouen en el sentit de les 

busques del rellotge? 

84. Per què les bombolles són sempre rodones? 

85. Per què les aus migratòries no es perden mai? 

86. Per què les aus de pressa hi veuen tan bé? 

87. Per què la Terra és rodona ? 

88. Per què la Terra és in iman ? 

89. Per què la sang és vermella ? 

90. Per què la Natura és bàsicament verda ? 

91. Per què la lluna és tan gran quan surt ? 

92. Per què la Lluna de vegades es veu de dia ? 

93. Per què la llum blanca té diferents colors i com els distingim? 

94. Per què la fricció genera calor? 

95. Per què la capa d’ozó és tan important? 

96. Per què la bandera dels Estats Units té tretze barres ? 

97. Per què l’ensalada russa es diu així si no té res a veure amb Rússia ? 

98. Per què l’aigua i el sabó reuniexen les qualitats per rentar? 

99. Per què l’aigua de mar és de color blavós en un dia de sol però és 

incolora quan l’agafes amb les mans? 

100. Per què inclinem el cos en entrar a les corbes ? 

101. Per què hi ha onades al mar? 

102. Per què hi ha olives verdes i negres ? 

103. Per què hi ha fiords a Escandinàvia ? 

104. Per què hi ha eclipsis de Sol? 

105. Per què gira la Terra ?Quant de temps seguirà girant? 

106. Per què floreixen les campanetes en el moment més dur de 

l’hivern? 

107. Per què fan olor les flors? 

108. Per què fan llum els cucs de llum? 
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109. Per què fa més fred a les muntanyes que a les valls ? 

110. Per què existiexen les tormentes? 

111. Per què existeix l’eco ? 

112. Per què està mort el mar Mort? 

113. Per què està inclinada la Torre de Pisa ? 

114. Per què es van crear els anys de traspàs ? 

115. Per què es troben closques marines a dalt de tot l’Himalaia? 

116. Per què es trenquen les canonades quan fa fred? 

117. Per què es serveis el peix amb llimona? 

118. Per què es pinten línies en el casc dels vaixells ? 

119. Per què es manté el fred en un frigorífic ? 

120. Per què es diu que algunes persones tenen una vista d’aguila? 

121. Per què es col·loquen horitzontalment les antenes de televisió ? 

122. Per què ens posem “morenos” amb el Sol ? 

123. Per què enganxa el pegament? 

124. Per què els ulls surten vermells en algunes fotografies fetes amb 

flaix ? 

125. Per què els satèl·lits no cauen ? 

126. Per què els ous tenen forma d’ou? 

127. Per què els ossos polars es tapen el nas amb les seves urpes quan 

estan caçant ? 

128. Per què els gats cauen sempre drets? 

129. Per què els fumadors semblen més  vells? 

130. Per què els eclipsis fan malbé la vista ? 

131. Per què els deserts més calurosos de la Terra tenen rosada per la 

nit? 

132. Per què els compact disc tenen un so tan perfecte ? 

133. Per què els camells tenen gepa ? 

134. Per què els britànics circulen per l’esquerra ? 

135. Per què els astronautes no pesen res a l’espai? 
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136. Per què el senyal d’emergència és S.O.S.? 

137. Per què el pol Nord no és el lloc més fred de l’hemisferi Nord? 

138. Per què el mar no inunda la terra ? 

139. Per què el mar és blau? 

140. Per què el llevat fa que el pa augmenti de tamany? 

141. Per què el corrent elèctric produeix calor? 

142. Per què el cel és blau? 

143. Per què de vegades ens sembla que la carretera és humida i de 

fet és seca ? 

144. Per què de vegades ens fan mal les orelles ? 

145. Per què de vegades el cel és de color vermell? 

146. Per què causen picor les ortigues? 

147. Per què bufa el vent? 

148. Per què brillen les estrelles? 

149. Per què anomenem bancs les entitats bancàries? 

150. Per què alguns arbres produeixen resina ? 

151. Per què alguns arbres deixen caure les seves fulles per la tardor ? 

152. Per què alguns animals dormen tot l’hivern ? 

153. Per què algunes persones temen el número 13 ? 

154. Per què algunes ampolles tenen el tap reforçat amb un filferro ? 

155. Per què a vegades sembla que les rodes dels vehicles que surten 

en les pel·lícules giren al revès ? 

156. Per què a la mar Morta es flota sense necessitat de nedar ? 

157. Per què a algunes formigues els hi creixen les ales? 

158. Per què  suren els vaixells si estan fets de ferro? 

159. Per què  quan es fa fosc el cel envermelleix ? 

160. Per què  pugen i baixen les marees ? 

161. Per què  parpellegen les estrelles ? 

162. Per què  mengem raïm per Cap d’Any? 

163. Per què  la Lluna està coberta de cràters? 
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164. Per què  l’aigua de mar és salada ? 

165. Per què  fumem tabac? 

166. Per què  fem badalls ? 

167. Per què  fan tanta pudor les mofetes ? 

168. Per què  ens encongim quan ens fem grans? 

169. Per què  els metges de quiròfan van amb bata verda ? 

170. Per què  el cel és de color blau ? 

171. Per què  del sou que cobrem en diem “ salari ”? 

172. Per què  canten els ocells? 

173. Per què   un helicòpter pot volar enrera ? 

174. Moren en algun lloc les ones de so i les ones de llum? 

175. Hi poden sentir les plantes? 

176. Existiexen ardilles que poden volar? 

177. En quina part del teu cos hi ha la quarta part de tots els teus 

óssos? 

178. En quin moment una tormenta es converteix en un huracà? 

179. En que es diferencien un mono i un simi? 

180. Els gossos que lladren molt, tenen desprès mal a la gola? 

181. Els animals mengen plantes, però, mengen les plantes alguna 

vegada        animals? 

182. Eco... eco... Què causa l’eco ? 

183. De quina manera ens informen les hortènsies del tipus de terreny 

que hi ha al nostre jardí? 

184. De quina manera els incendis forestals poden ser bons per als 

boscos? 

185. D’on ve el nostre alfabet? 

186. D’on provenen els nostres nombres? 

187. Com volen els globus? 

188. Com va surgir el mar? 

189. Com un grill pot indicar-te la temperatura? 
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190. Com transporten els arbres l’aigua de les arrels a les fulles ? 

191. Com surt l’arc de Sant Martí ? 

192. Com s’espabilen els salmons per tornar des d’el mar fins els rius 

que els van veure  nèixer? 

193. Com produeixen llum els peixos de les profunditats? 

194. Com pot una sargantana desprendre’s de la seva cua sense patir 

cap mal? 

195. Com pot un làser atravesar objectes mitjançant la llum ? 

196. Com poden les ones de ràdio, que s’emeteixen en línia recta, 

distribuir la seva senyal al voltant del món? 

197. Com poden els peixos donar una descàrrega elèctrica? 

198. Com poden els cavalls dormir drets sense caure? 

199. Com funcionen els forns micrones? 

200. Com és posible que una llagosta escolti amb les potes? 

201. Com és posible parlar per telèfon? 

202. Com es mouen els glaciars? 

203. Com entren les imatges dins el TV? 

204. Com entra el corrent elèctric en una pila? 

205. Com el sabó pot treure el que està brut? 

206. Com canvia de color el camaleó? 

207. Com aconsegueixen els científics espacials que els cohets arribin 

a la Lluna? 

208. Amb quina rapidessa estornudem? 

209. A on van les mosques a l’hivern? 

 

 

 

 


