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● L’escola participa en el 
programa Apilo XII (recollida de 
piles ja utilitzades).

● Aquest programa proposa 
diferents activitats per fer a les 
escoles

● Entre elles està la lectura d’un 
conte i que cada alumne/a 
tingui un carnet d’Agent Apilo.

● Des de la tutoria de 1r es vol 
aprofitar la lectura del 
conte per engrescar als 
alumnes a participar en 
aquest programa.

● Des d’EF es vol fer una 
activitat de Breakout 
(proves on s’aconsegueix 
una clau secreta que 
permet obrir una caixa 
tancada amb candau).

● Ens coordinem i surt 
l’activitat “Qui vol ser agent 
apilo?”

0. QÜESTIONS PRÈVIES



1. LECTURA DEL CONTE
Activitats d’abans: 
- Presentació de la portada i del títol 

per provocar la motivació d’escoltar i 
començar a fer hipòtesis.

- Definició dels objectius: De què 
tracta la missió i com són els 
personatges.

Activitats de durant:
- Aclariment de lèxic
- Preguntar per comprovar hipòtesis
- Repetir informacions noves
Activitats de després:
- Comprovar els objectius de la 

lectura.
- Fer preguntes de comprensió de la 

lectura
- Breakout i dibuix Pilós



MISSATGE D’EN PILÓS

2. ESCOLTEM I LLEGIM EL 
MISSATGE D’EN PILÓS

- Es fan els 4 grups.
- S’anima a ser un bon agent apilo.
- S’explica que per ser agent han de 

descobrir un codi secret format per 
4 números.

- Aquests 4 números els tenen 
amagats 4 mestres de l’escola.

- Per trobar els 4 mestres, han de 
trobar 4 pistes a través d’1 plànol.



3. BUSQUEM PISTES AL PATI 
I AL GIMNÀS



4. LLEGIM LES PISTES 5. JUGUEM AL QUI ÉS QUI 
SEGONS LES PISTES

DESCOBRIM ELS NÚMEROS SECRETS



6. OBRIM LA CAIXA I REPARTIM 
ELS CARNETS D’AGENTS APILO

7. DIBUIX D’EN PILÓS I LA 
SEVA NAU


