Juny 2013

Mots amagats - Instruccions
(32 jeroglífics en una pancarta)
Tipologia:
És una activitat lúdica i lingüística, factible per a tots els públics, de durada tan llarga com es vulgui, per fer en un
espai obert o tancat.

Objectiu:
Consisteix a resoldre els jeroglífics presentats en una pancarta. Per fer-ho, els participants disposen d’una taula i
cadires i poden escriure les respostes en un full que conté les preguntes ordenades.

Material necessari:
Una pancarta de 3 x 2 metres aproximadament, amb 32 jeroglífics classificats en quatres columnes de dificultat
creixent.
Unes butlletes de resposta perquè cada participant pugui escriure-hi les solucions.
Un full de solucions.
Una o dues taules i cadires —col·locades enfront de la pancarta i a uns dos metres de distància— perquè els
participants puguin respondre amb comoditat.
Llapis disponibles per als participants.
Objectes pesants per posar damunt els papers butlletes (si fa aire).

Procediment general:
Sense concurs: convé que les persones que dirigeixen l’activitat llegeixin prèviament les solucions, de manera
que puguin donar raó dels jeroglífics, o donar pistes a qui dubti, si ho creuen convenient.
Amb concurs: caldrà anunciar manera que l’activitat es presenta com un concurs i determinar quins seran els
premis i quan i on es faran públics els guanyadors. Caldrà demanar als participants que posin el nom i cognom al
peu de pàgina de la butlleta de respostes.
Solucions: la CAL facilitarà la solució als jeroglífics als organitzadors (a través del correu correllengua@cal.cat)
Puntuació:
Els resultats bons de la primera columna es multipliquen per 1
Els resultats bons de la segona columna es multipliquen per 2
Els resultats bons de la tercera columna es multipliquen per 3
Els resultats bons de la quarta columna es multipliquen per 4.
La puntuació màxima és de 80 punts (8 + 16 + 24 + 32).
Per qualsevol dubte o consulta dirigiu-vos a Jordi Esteban, creador de l’activitat jestebancalm@gmail.com

