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Tenim tres persones, Laia, Arnau i Jordi, que sempre diuen la veritat i 

estan assegudes en fila, una davant de l’altra. 

A continuació els hi posem  un barret a cada un ( blau o vermell) sense que 

vegin el color que els hi ha tocat i que hauran d’endevinar, tenint en comte 

que la Laia , que està asseguda darrera, pot veure els barrets de l’Arnau i 

en Jordi, però no el seu. L’Arnau que està al mig no pot veure el seu barret , 

però sí el d’en Jordi. I en Jordi que està al davant no pot veure cap barret . 

 

Els escenaris per descobrir el color de cada barret són: 

1.- Posem un barret a cadascú i els hi diem:  

 - “ Cadascú de vosaltres té un barret de color vermell o blau i com a 

mínim un de vosaltres té un barret de color vermell”.  

I la Laia assegura :  

- “Jo sé de quin color és el meu barret!” 

De quin color és el barret de cadascú? 

 

 

 

 

 



 

2.- Posem un barret a cadascú i diem: 

- “ Com a mínim hi ha un barret de color vermell i un altra de color 

blau”.  

I la Laia diu que sap el color del seu barret,  i l’Arnau diu que el seu 

barret és de color vermell.  

De quin color és el barret de cadascú? 

 

 

 

3.- Posem un barret a cadascú i diem:  

- “ Com a mínim hi ha una barret de color blau i un altra de vermell” 

I la Laia afirma: 

- “Jo no sé de quin color és el meu barret” 

L’Arnau diu: 

- “ El meu barret és vermell” 

De quin color és el barret d’en Jordi 

 

 

 

4.- Posem un barret a cadascú i diem:   

- “Dos de vosaltres que esteu asseguts de forma adjacent teniu els 

barrets vermells”. 

La Laia afirma que no sap el color del seu barret. 

De quin color és el barret d’en Jordi? 

 

 

 

5.- Posem un barret a cadascú i diem:   

- “Com a mínim un de vosaltres té un barret de color vermell” . 

I La Laia i l’Arnau diuen que no saben el color del seu barret.  

De quin color és el barret d’en Jordi?  

 

 

 

 Si les encertes totes ets un bon candidat per entrar a la Universitat 

d’Oxford!!! 

 

 

 
 


