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els alumnes trobin elements de motivació en l’acompliment de la tasca.
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Foto 1. Alumnat component
l’auca de grup

L

omplir.

amb els rodolins. És un gran exercici de comprensió i síntesi.

Experiència explicada en rodolins: Tot

La lectura del trimestre
que ens ha posat el mestre,

amb esforç i un xic d’enginy
en una auca convertim.

La mestra auques ens porta,
la mètrica i rima ens mostra.

Duem un cop per setmana
la lectura preparada,

“La idea principal”
busquem tots amb gran afany.

a extracte de rodolí.

comptem síl•labes, rimem

i el vers que més ens agrada

Fem una auca col•lectiva
una mica cada dia,

tenim l’auca personal,

el vers i el dibuix m’encanta,

les converses en gran grup

les imatges puc dibuixar
si no en sé les puc buscar.

Quan acabem la lectura
tenim l’auca que perdura,

aquesta és l’última fase,

es publica a la revista

No és res d’extraordinari?
No us diré pas el contrari

Només mostrem el que fem
l’important és que aprenem.

L ’AUCA DE LA LAILA: DE NADOR A VIC
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a veure si s’han complert

A l’Eva l’han enxampat,
��� diu que s’ho han inventat
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procés d’acabar l’Auca

Foto 3. Publicació a la revista del
centre LO GRIPAU de l’auca

Foto 5. Mostra d’auques penjades a
l’aula

Foto 4. Auca elaborada
per l’alumnat

Foto 6. Auca elaborada pels

DECISIÓ DE L’EMMA d’Elizabeth


