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Els alumnes es divideixen en dos equips: BLAU i VERMELL.
Cada equip té com a fitxa un objecte triat pel
mestre i que col·loca a la casella SORTIDA (per
exemple, una moneda).

de cada equip, en el seu torn, diu en veu alta
la resposta triada, després de deliberar-ho no
més d’un minut amb els membres de l’equip.

En aquesta casella i en les núm. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 i META el mestre llegeix cadascuna
de les preguntes del qüestionari següent
lateral (una per a cada equip, marcada pel seu
color corresponent) i les respostes possibles
(disponibles a la guia del professor). El portaveu

Cada resposta correcta (de color taronja) suma
1 punt. Guanya l’equip que hagi obtingut
més punts en la casella META. Els alumnes de
l’equip guanyador són nomenats Caçapolls de
la classe.

Què has de fer si notes una picor intensa i persistent al cap i descobreixes que
tens polls?
És cert que els polls prefereixen un tipus de cabells a uns altres?

PREGUNTA 1

Quant dura el cicle vital d’un poll??
Quantes potes té un poll??

PREGUNTA 2

3

En quina part del cos solen concentrarse els polls?
Quina substància allibera el poll, per
provocar la sensació de picor al teu cap?
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PREGUNTA 3
Si hi ha polls a la teva escola, què pots
fer per evitar que es propaguin?
Si hi ha polls a la teva classe, què ha de
fer la mare/el pare a casa?

PREGUNTA 4
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Com passen els polls del teu cap al cap
del teu company de classe?
Els polls no saben nedar, però quan et
rentes el cap aconsegueixen sobreviure. Com ho fan?

PREGUNTA 5
Si també tens polls, què pot fer la mare/
el per eliminar els polls i les llémenes?
Què has de fer amb la roba que hagi
estat en contacte amb un cap infestat
de polls (per exemple, gorres, samarretes, jerseis, bufandes, fundes de coixí,
tovalloles)?

PREGUNTA 6
Què mengen els polls?
De quin color són els ous buits o llémenes, una vegada que els ous que posa
la femella han sortit de la “closca”?

Meta

PREGUNTA 7
Quants ous pot posar una mare poll
durant tota la seva vida?
Quin és la temperatura ideal perquè
els ous del poll neixin?

PREGUNTA 8
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En quin continent són més comuns els
polls?
En quin país van aparèixer els primers
rastres de polls constatats en la història
de la humanitat?

META
Hem arribat al final del joc. En resum,
com has de lluitar contra aquest súper
poll?
Gràcies a aquest projecte educatiu,
hem après normes molt senzilles i útils
per...
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