
Texto Lingüístic

Què et proposem?

¿Qué necesitas?

Els Grans Mags, encarregats de les parets invisibles del laberint màgic, s’han adonat que ja sou uns 
grans experts i expertes a arribar ràpidament als símbols que us proposen. Per això, han decidit 
plantejar-vos un nou desafiament.

Ara, en comptes d’ensenyar-vos el símbol al qual heu d’arribar, us lliuraran una endevinalla que 
haureu de resoldre per saber quin símbol heu de buscar.

Penseu-vos molt bé la resposta, ja que només podreu comprovar si heu encertat quan arribeu al 
símbol i, si us equivoqueu, perdreu un temps preciós.

Esteu disposats a superar el gran desafiament dels tresors misteriosos?

• 1  joc del Laberint Màgic.

• 24 targetes amb endevinalles (1 per a cada símbol del joc). Les trobareu per 
imprimir-les al final d’aquesta fitxa o, si ho preferiu, podeu copiar-les i fer-ne 
la vostra versió.

• 1 llista de comprovació que relaciona cada símbol amb el número de la seva 
endevinalla. Podeu imprimir-la o consultar-la en línia durant la partida.

•  Respondre a les preguntes de l’apartat Com ha anat?
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TRESORS
MISTERIOSOS
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Endavant!
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1. Obriu el joc del Laberint Màgic i disposeu-ho tot per jugar-hi una partida.

2. En lloc de treure una fitxa rodona de la bossa per saber a quin símbol heu d’arribar, deixeu-les totes a 
sobre de la taula boca amunt. Aquests seran els tresors que haureu d’aconseguir travessant el laberint.

3. A continuació, repartiu 4 targetes d’endevinalles (les trobareu al final del document) a cada jugador.
Cada carta explica, en forma d’endevinalla, a quin símbol ha d’arribar cada jugador per guanyar un 
dels tresors del laberint.

ACTIVITAT: TRESORS
MISTERIOSOS

4. Per torns, cada jugador ensenyarà i llegirà la seva 
primera targeta d’endevinalla. A continuació es 
llançarà el dau per començar a jugar seguint les 
regles del joc original.

5. Quan un jugador cregui que ha arribat a la casella 
del tresor que correspon a la seva endevinalla, 
ho anunciarà en veu alta i comprovarà que és al 
lloc correcte. Per fer-ho, podeu usar la llista de 
símbols i números d’endevinalles associats que 
trobareu a la darrera pàgina d’aquest document.

6. Si el jugador es troba sobre el tresor correcte, el guanyarà i podrà agafar la seva fitxa de la taula. Quan li 
arribi el torn una altra vegada, podrà començar a buscar el tresor de l’endevinalla següent de les 4 que 
li van assignar al principi.

7. Si el jugador ha fallat i es troba damunt d’un símbol que no és el que correspon a la seva endevinalla, 
haurà d’agafar una nova endevinalla i tornar a començar.

8. El primer jugador/a que aconsegueixi 4 tresors (4 fitxes de símbols) serà el guanyador de la partida.

Em teixeixen amb 
molta cura per atra-
par bestioles des-
pistades, la meva 
creadora se les 

menjarà si s’acosten 
volant per l’aire.

Faig pampallugues 
al cel de nit però no 

em veuràs molta 
estona, sempre el 

travesso molt ràpid 
i si no estàs atent ni 

te n’adones.

Em fas servir per 
veure i gràcies a mi 
pots llegir, m’obres 

quan t’aixeques i em 
tanques quan vas a 

dormir.
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Com ha anat?

Com ha anat la partida? Us ha semblat fàcil o difícil endevinar els símbols?

 Les endevinalles són una manera enginyosa de descriure un objecte, persona o acció perquè una 
altra persona tracti d’esbrinar de què estem parlant. 

 Per fer una endevinalla, només cal seguir els passos següents:

3. Associar diverses de les seves característiques amb un altre objecte o ús de manera enginyosa. En el 
nostre cas, podríem dir:

 “No té cap cantó, (és rodona)
 i sempre està en plena forma (serveix per fer esport)
 salta més que una llagosta, (sempre bota)
 i amb ella mai no t’avorriràs (tots hi hem jugat)”.

 Proveu ara de fer les vostres pròpies endevinalles. Llegiu-les als amics/amigues i membres de la família 
per veure si encerten.

1. Escollir un objecte o qualsevol altra cosa per 
endevinar. Per exemple, triarem una pilota.

2. Identificar les característiques de l’objecte. En el 
nostre cas, podríem dir que la pilota és rodona, 
bota, serveix per jugar, es fa servir en alguns 
esports i tothom hi ha jugat alguna vegada.
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ENDEVINALLA 1

Objete/resposta

Característiques

Text endevinalla

ENDEVINALLA 2

Objete/resposta

Característiques

Text endevinalla

ENDEVINALLA 3

Objete/resposta

Característiques

Text endevinalla



www.devir.com 5

Si us agraden les endevinalles, us deixem aquí 3 enllaços gratuïts on en trobareu una pila:

Si voleu, podeu fer una foto de les endevinalles que hàgiu creat i compartir-la a les xarxes socials amb el 
hashtag #DevirHomeAcademy, on trobareu fotos d’activitats realitzades per altres famílies.

• http://win.memcat.org/infantil/endevina/index.html

• http://www.xtec.cat/~scervell/reculls/endevinalles.htm

• http://contesinfantils.cat/trobar/endevinalles-8

En aquesta activitat, hem treballat principalment la competència lingüística donant a conèixer, emprant 
i produint recursos literaris que formen part de la tradició oral, com són les endevinalles.

De manera paral·lela, hi hem treballat la capacitat de deducció, l’habilitat per identificar característiques 
dels objectes i la participació activa en intercanvis comunicatius orals explicant les endevinalles creades 
a companys i familiars.

Les endevinalles

Què hem treballat?



ENDEVINALLES PER
AL JOC

6

01

05

09

02

06

10

03

07

11

04

08

12

És de fusta, llarga i 
fina i a la punta té una 

estrella, si la mous 
fent formes a l’aire

podràs fer màgia amb 
ella.

Tot i que tinc dos 
ulls, jo visc sempre 
a les fosques i vaig 

d’aquí cap allà 
volant sense tenir ni 

una ploma.

No tinc ni una 
sola pota i des del 
terra parlo xiulant, 
a molta gent jo li 

faig por quan se’m 
troben al davant.

Em teixeixen amb 
molta cura per 

atrapar bestioles 
despistades, la meva 

creadora se les 
menjarà si s’acosten 

volant per l’aire.
.

Amb mi es 
vesteixen les aus de 
molts i vius colors, 

i m’utilitzaven 
per escriure fa 
molt temps els 

escriptors.

Em vesteixo de 
bonics colors i 

poques vegades 
estic sola, em 

visiten les abelles 
i també alguna 

papallona.

Estic fet de perles 
fines i em porten al 

voltant del coll,
sempre quedo molt 
elegant i em diuen 

també penjoll.

Sóc petitet i amb 
grans orelles, visc a 
les cases i també al 
camp, m’amago als 

forats de les parets i 
no surto si a prop hi 

ha gats.

Faig pampallugues 
al cel de nit però no 

em veuràs molta 
estona, sempre el 

travesso molt ràpid 
i si no estàs atent ni 

te n’adones.

Dono llum i calor 
a tothom sense 

fer cap excepció, 
encara que alguns 

prefereixen l’ombra. 
Ai, quina decepció!

Estirat sense fer 
res m’agrada 

passar el dia, però 
si veig de prop un 
ratolí veuríeu com 

correria.

Sóc rodona i tinc 
quatre puntes, i em 
porten sempre al 
cap, estic feta d’or 

ben fi i la meva 
elegància és reial.
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Sempre estic dient 
la “u” i uns grans 

ullassos tinc, surto 
a volar de nit i els 

ratolins fugen de mi.

Pujo al cel totes 
les nits i els estels 
em fan companyia, 
dono a tothom la 
meva llum blanca 

i m’enllito quan 
arriba el dia.

Si em toques, jo a tu 
et cremo i a la cuina 
hi visc content. Mai 

no puc estar-me 
quiet, vigila’m en tot 

moment.

Per la nit em 
consumeixo donant 
llum amb la meva 

flama, i quan arriba 
el matí m’apaguen 

d’una bufada.

Em fas servir per 
veure i gràcies a mi 
pots llegir, m’obres 

quan t’aixeques i em 
tanques quan vas a 

dormir.

Tinc un mànec i una 
fulla, i cal saber-me 
fer servir, estic fet 

de lluent metall

Tinc forma rodona 
i dues gotes 

enllaçades, una part 
negra i una part 

blanca amb un punt 
a cada banda.

Estic fet 
d’electricitat i 

caic del cel en un 
moment, em veuràs 

a les tempestes 
il·luminant el 
firmament.

Em duen al 
voltant d’un dit i 

m’engalanen amb 
pedres precioses, 
els que es casen 

em regalen i se’m 
posen a les noces.

Les princeses em 
porten al cap i sóc 

fet de roba fina, sóc 
un con molt elegant 

i em penja una 
mussolina. 

Malgrat que no 
tingui fulles, soc un 
petit vegetal, porto 
un bonic barret  i a 
la tardor em surten 

a buscar.

Sóc un ocell molt 
llest amb les 

plomes lluents i 
negres, puc pujar 
a la teva espatlla 
si som amics i em 

deixes.

ENDEVINALLES PER
AL JOC
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LLISTA DE SOLUCIONS

01 02 03 04

09 10 11 12

17 18 19 10

05 06 07 08

13 14 15 16

21 22 23 24
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