
A l’estiu, molts boscos catalans es cremen. Es pot fer alguna cosa per  evitar els incendis?    
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Per organitzar un joc de pistes de TRIA LA TEVA AVENTURA podeu seguir els següents passos: 

1) Imprimiu l’arxiu pdf que porta per nom TRIAAVENTURA.  

En aquest arxiu hi trobareu totes les còpies necessàries per a poder muntar el joc. (5 fulls de situació  inicial, 
1 full per cada situació diversa, 5 fulls de desenllaç, graella de control). 

2) Necessitareu 6 sobres roses, 6 sobres verds, 6 sobres vermells, 6 sobres grocs i 6 
sobres blaus.  

3) Numereu els sobres de la següent manera: 

1 sobre de cada color sense numerar 

ROSA: 1, 1A, 1B, 1F, 1T 

VERD: 2, 2A,2B, 2F, 2T 

VERMELL: 3, 3A,3B, 3F, 3T 

GROC: 4, 4A, 4B, 4F, 4T 

BLAU: 5, 5A, 5B, 5F, 5T 

4) Retalleu els fulls de situació 1,2,3,4,5 per la línies marcades i introduïu cada tros en el 
sobre que correspon.  

Veureu que abans de cada tros de text hi ha el número corresponent. 

5) Retalleu els fulls de desenllaç per la línia i introduïu-los en els sobres corresponents. 

Veureu que abans de cada tros de text hi ha el número corresponent. 

6) Amagueu els sobres sense numerar a l’aula en llocs accessibles als alumnes. 

7) Escolliu 3 zones de fàcil delimitació i que pugueu controlar amb facilitat. Amagueu-hi 
els sobres restants per zones i apunteu-vos-ho. 

Els sobres 1, 2, 3, 4, 5 hauran de ser amagats en una zona 1 (ex: sorrera). 

Els sobres A i B de cada número hauran de ser amagats en una zona 2 (ex:pista) 

Els sobres F i T de cada número hauran de ser amagats en una zona 3 (ex: tobogans) 

8) Agafeu paper i boli per tal de poder apuntar les opcions triades de cada grup. 

9) A gaudir del joc! 

 


