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Resum

De com un xacal i un cocodril competeixen en enginy en la dura tasca de buscar menjar 

Idees per treballar el text

Apilar objectes, classificar-los segons el material, la forma i l'ús.

Classificacions de fruita i jocs de relació entre el nom de l'arbre, arbust o planta i el de la fruita 

que dóna. Distingir entre fruits i fruita. 

Idees per treballar la il·lustració

Ús dels objectes quotidians per a representar part dels personatges. 

Girs dels objectes per canviar d’orientació. 

Petites màquines que fan grans feines: taladradora, grapadora, batedora, 

Altres recursos

Memory de fruites a

http://www.xtec.cat/~ivilater/enlinia/trenca/fruites/fruites.htm

Agulles d'estendre (publicat a 
http://enlloc.net/hkp/w/index.php/Agulles_d
%27estendre_com_a_%22pistola%22) 01/09/09 Activitat 
paral·lela al IV Congrés de la CiberSocietat 

Es tracta d'una joguina feta amb dues agulles d'estendre la roba. La seva finalitat era disparar 
petits projectils, que podien ser pinyols o la meitat sobrant d'una de les agulles emprades en la 
seva construcció (a la fotografia està "carregada"). Era popular entre els nens de fa unes 
generacions, que eren els seus constructors. És, per tant, un "hack" que s'anava transmetent 
mitjançant l'aprenentatge i que tenia una finalitat purament lúdica.

Es construeix a partir de dues agulles d'estendre la roba. Una d'elles es desmunta, s'agafa una 
de les meitats i s'hi encaixa la molla de tal manera que serveix de gallet i percutor. Aquesta 
meitat s'insereix dintre de l'altra agulla, que no s'ha desmuntat, talment com si la pincéssim, i ja 
tenim la nostra "pistola" llesta.

Conte per enllaçar 

¿Qué hace un cocodrilo por la noche?  Kiss, K i Urbeaga, E  Ed Kókinos

Per la nit un cocodril pot fer moltes coses, però en Coco és tímid i aprofita el 

silenci i la solitud de la nit per anar a gronxar-se al parc. Fins que un dia 

el descobreix una nena.
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