
BIBLIOTECA. ACTIVITATS 

Com cada any la comissió de biblioteca plantegem activitats adreçades a 

tots els infants de l’escola. 

ACTIVITAT MES DE DESEMBRE.    ENIGMES  
 
 
              PETITS EXPERTS 
1. Tot vestit de color verd i amb una estrella per barret 
guarnit em deixen per Nadal amb llums, boles i algun regal. 
2. He vingut del bosc, molt d’amagat i a casa he arribat! 
M’han abrigar i m’han ben atipat de dolç i salat 

 
 
FORÇA EXPERTS 
VA D’ANYS 
a. Quan van tenir lloc, el mateix any, les festes de Nadal  i Cap d'Any? 
b. Sabeu perquè aquest any no passaran els Reis a Navata? 
c. I l’home dels nassos, quin dia el veurem? 
d. Quin és el dia q pengem llufes? 
 
 
GRANS EXPERTS 
 

 

1. El tres reis t’han preparat tres regals. No saben si els podran portar 
tots tres de cop.  



Podries dir quan pesaran tots plegats? 
 

2. Dues mares i tres filles es reuneixen per celebrar el cap d’any. Però 
la taula només és parada per tres persones. Com t’ho expliques? 

 

 

RESPOSTES: 

PETITS EXPERTS 

1. Arbre de Nadal.  

2. Tió 

FORÇA EXPERTS 

a. Cada any 

b. Perquè passen el 6 gener 20 

c. El 31 de desembre 

d. Sants innocents, 28 de desembre 

GRANS EXPERTS 

1.  3, 7, 17. 27KG 

2.  Àvia, que és  mare i filla 

Mare, que és filla i mare 

Neta, que és filla. 

 

PARTICIPANTS I GUANYADORS DE L’ENIGMA DE DESEMBRE 

PETITS EXPERTS: 

P3: 10 participants i 10 guanyadors 

P4: 21 participants i 21 guanyadors 

P5: 18 participants i 18 guanyadors 



 

FORÇA EXPERTS: 

1r: 11 participants i 11 guanyadors 

2n: 22 participants i 18 guanyadors 

3r: 18 participants i 8 guanyadors 

 

GRANS EXPERTS: 

4t: 12 participants i 4 guanyadors 

5è: 15 participants i 0 guanyadors 

6è: 0 participants i 0 guanyador 

 

ESPEREM QUE LA PROPERA ACTIVITAT  

HI HAGI ENCARA MÉS ÈXITS! 


