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Nens i Nenes, Benvinguts i Benvingudes a Can Gat Vell ! 

 
Per saber una mica més de la nostra casa, de l’entorn i dels nostres animals, hem pensat en aquest joc de pistes !  

 
No us podeu imaginar el que hem gaudit preparant-lo i esperem que vosaltres també, us ho passeu molt bé. 

Eiiiiii, podeu demanar ajuda a les persones que us acompanyen però no ens ho digueu resssss. 
 

Ahhh i quan ho tingueu tot, ens ho comenteu i tindreu una sorpreseta. Vaaaaa, comencem, esteu preparades/ts ? 

 
La Casa 

1- Què vol dir Can Gat Vell ? en castellà ens ho sabríeu traduir ? però realment coneixeu el significat de “Gat 
Vell” ? no és una pregunta fàcil, ho sabem però sou uns cracks ! 
 

2- Sabeu com es diuen els nostres fills ? una pista, trobareu els seus noms en la nostra pàgina web (això seria 
fer trampa jejeje) o bé en la sala de jocs, els seus noms estan gravats en algun lloc ... els trobareu ? 
 

3- I l’any de construcció de la casa ? una pista, sortint de la propietat, baixeu pel carrer i en una pedra del mur 
de la dreta, a 3 passos, l’any de la casa hi és gravat. Què us sembla ? té molts anys la casa oi ? 
 

4- Sabeu quants animals tenim a la casa ? quins animals són i com es diuen ? 
 

5- Busqueu, sense recollir, les flors/plantes de la finca i indiqueu on les heu vistes. 
Una rosa o una margalida / Un cactus / Un trèvol 

 
6- Sabeu quins insectes tenim per aquí ? i quin rèptil ?  

 
7- Quan plou en surten molts, què són ? 

 
8- I també uns mamífers que volen, dormen de dia i surten de nit (moltes vegades dormen a dins d’un para-sol 

o d’una biga de fusta), com es diuen ? 
 
Llampaies 

1- T’agraden els cavalls ? doncs ara pots anar a passejar per l’hípica, a només 10 minutets, i ens agradaria que 
saludéssiu a Colibri, té la cua i les potes blanques. L’heu vist ? 

 
2- A Llampaies tenim un parc, a prop del safareig, ens sabríeu dir quantes màquines d’esport hi ha ? 

 
3- I al safareig, sabeu què hi feien abans les dones ? feien dues coses molt importants ! A més des de casa 

nostra, hi havia un camí que anava directament al safareig però Can Gat Vell tenia el seu propi safareig, no 
obstant les dones preferien anar al públic, però per què ? 
 

4- A la plaça de Llampaies, hi ha una escultura, què fa el senyor ? 
 

5- Aneu als Masos de Llampaies, passareu davant de la casa Cal Xaiet, i fora veureu un animalet fet amb guix, 
què serà ? 
 

6- I per acabar, què més us agrada de la casa ? 

Moltes gràcies per jugar amb nosaltres ! 


