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Fem endevinalles

*Justificació:

Fer endevinalles pot ser una divertida manera de treballar continguts dins l'aula. Podem fer una 

presentació on els nens i nenes, a partir de la lectura d'un text (amb o sense ajuda del o de la mestra) 

hagin d'endevinar un animal, un aliment, un ofici...

*Procediment:

*En primer lloc hem d'escollir les endevinalles que volem tractar: podem inventar-ne de pròpies o 

agafar-ne de ja fetes. 

Per exemple, trobem alguns repositoris en les següents adreces:

-Endevinalles d'Àngel Daban: http://www.angeldaban.com/modules.php?

name=Content&pa=showpage&pid=12

-Endevina, endevinalla: http://www.xtec.es/~aperafit/p/endevina/inici.htm

No oblideu que si agafem materials d'autor, el més ètic és citar la font.

*En segon lloc, obrim un programa de presentació de diapositives que volem utilitzar, per exemple 

el PowerPoint de Microsoft Office o l'Impress d'OpenOffice (programa gratuït i lliure que podeu 

descarregar des de http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:OpenOffice.org).

Posem en una diapositiva el text de l'endevinalla i, a la següent, la solució (per exemple, en format 

imatge). 

Una bona idea a l'hora de cercar imatges és emprar repositoris d'imatges lliures per a ús educatiu, 

les quals podem utilitzar sense cap por. Un recurs interessant és el “Banco de Imágenes y Sonidos 

del Instituto de Tecnologías Educativas” (el podeu trobar a http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/).
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Un possible exemple de seqüència de diapositives seria el següent:

Diapositiva 1 Diapositiva 2

Un cop fetes, podem desar les diapositives al nostre ordinador o publicar-les a Internet, per exemple 

mitjançant el recurs SlideShare (http://www.slideshare.net).

*Alguns exemples:

Alguns exemples de presentacions amb endevinalles (en castellà) els podeu trobar a:

– Adivinanzas de animales (per Azucena Vázquez): 

http://www.slideshare.net/azuvazgut/adivinanzas-de-animales-presentation

– Adivinanzas de alimentos (per Azucena Vázquez): 

http://www.slideshare.net/azuvazgut/adivinanzas-alimentos

Per qualsevol dubte o aclariment em podeu escriure a azucena@transeducamundi.org.
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