


Per comen<;ar, cal descobrir quin personatge dira a en Roc per quina porta ha de
sortir.

• En Manel i en Pau porten gorra.

• L'Agustf i en Marc duen ulleres.

• En Marc es un despistat, mai no es recorda de res.

• Nomes en Manel diu la veritat.

• L'Agustf i en Pau porten un mocador.

• En Manel i en Marc porten una samarreta de ratlles.



Names un dels dracs del laberint deixara passar en Roc.

Quin drac es? Per a saber-hol Ilegeix la descripci6 que hi ha a continuaci6 i bus-
call en el laberint.
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Te quatre potes acabades amb
unes poderoses urpes. Treu foc per

la boca. La cua es llargufssima,
tan llarga com el seu coso

Esta adornada amb una cresta
similar a la que te al coli i acaba

amb una punxa que sembla un'a
punta de fletxa. El seu cos esta

recobert d'escates gruixudes
i dures com una pedra.



Quin animal portara en Roc a la sortida? Quin eam! ha de seguir en Roc per a arri-
bar a la platja?

Fixa't en el que diuen els animals. Nomes un trobara la sortida .

. Jo no tine potes, pero els meus musculs em permeten
despla~ar-me sense fer gaire soroll; he arribat al pont,

veig un cau, hi entro, no hi ha sort!

A mi em diuen que see la mes murria de tots els animals.
Tine quatre potes, vaig darrere d'aquella gallina, s'escapa
a I'al tre costat del rierol. .. I ara que? No trobo la sortida.

L'aigua es casa meva, nedo per tot el riu, busco la
sortida al mar, pero nedant, nedant he arribat a la Font

del Desig, mala sort! Tornare a comen~ar!

Per I'aire vaig, travesso un camp de roselles, yolo per
sobre els dracs i arribo al taronger; m'aturo a descansar
i agafo forces. Des d'aquesta al~ada veig un talp que amb

les potes ha obert un tunel. Aquesta es la sortida!



Heu de descobrir el vent que portara en Roc a casa. L1egeix aquestes frases i treu
de cada una la Iletra que necessites per a formar el nom del vent. Despres escriu
el nom.

• Amb mi comen<;a I'abecedari.

• A LLEO i LLAPIS sac doble, pero nomes en
necessites una.

• De totes les vocals, la mes rodona sac i aixf
em porta el gran OS polar.

• A CAsA hem arribat i la primera m'has trobat.
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AvALUACIO DEL TREBALL COOPERA TIU

Alumnes

Aspectes

Interes i
participacio ..
Respecte ais
altres
Comentaris:

~i:

Aspectes a valorar Valoraci6

Interaccio entre els membres de! grup

Autonomia respecte a l'aplicador

Nivell de treball (versus distraccio)

Comentaris:

Autoavaluaci6 del treball en grup Valoraci6

Satisfaccio respecte a !'activitat

Satisfacci6 respecte a] fet de trebal1ar en
grup
Comentaris:


