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EL CAU (LA GUARIDA) 

L'Associació de Super CAUS t’ha encarregat dissenyar el cau definitiu. Es 

podria utilitzar aquest cau per un superheroi o per un supervillà. Així que 

has de dissenyar el cau perfecte. Qui viurà en ell? serà un heroi o un villà? 

Allà serà un lloc per a ajudants o per a minions? 

On serà localitzat? Necessita ser remot però també estar prop de la ciutat. 

Com el mantindràs amagat per a que no la reconeguen? Quins protocols de 

seguretat tindrà? Què faràs en termes de seguretat? 

Com serà el cau per fora? I per dins? Com s’organitzarà l’espai? Tindrà 

cambres secretes, passadissos amagats? 

Quines característiques tindrà el menjador? Tindrà videoconsoles? Una gran 

taula rodonda de grup per a reunions? Un camp de bàsquet? Un aquari 

gegant? Un cine privat? Una gran sala tota plena d’ordinadors? Una bolera? 

Un mini Urban Planet a dins? Un espai de música?  

Penja el teu cau a MOODLE  
i també en SeeSaw i grava l’audio! The BenaMakers

Un cau al diccionari té les següents definicions: 

• Forat que certes bèsties caven en terra per amagar-s’hi. 

• Refugi de tot animal salvatge. 

• Amagatall 

• Habitació mesquina. 

• Refugi miserable. 

• Cambra privada per a treballar, llegir, etc.  

En castellà ens referim a ella com “LA GUARIDA”. Aquell habitatge destinat 

per als superherois o villans.
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Com serà l’espai on treballe i passe la major part del temps el superheroi o 

villà? Com és eixe espai? Quin tipus de tecnologia i gadgets tindrà? Com 

serà el seu laboratori? En tindrà un? Tindrà també una gran sala per a 

provar tot el que fa o per a entrenar? 

Fica’t mans a l’obra i fes alguna cosa ESPECTACULAR! Pots mirar l’exemple 

de la BATICUEVA de Batman! 

Penja el teu cau a MOODLE  
i també en SeeSaw i grava l’audio! The BenaMakers

1. Primer, apunta’t en un full de la llibreta totes les idees que te vinguen al 

cap de tot el que li ficaries abans de ficar-te a dissenyar-lo. Es tracta 

de fer una pluja d’idees imaginant-te com seria el cau perfecta. És molt 

important que penses a qui va adreçat, a un superheroi/na o un villà!  

2. Segon, una vegada tingues totes les idees intenta dibuixar el cau. Pots 

fer això en el paper dissenyant primerament com serà per fora i 

després per dins, amb totes les plantes que penses que ha de tindre.  

3. Tercer, una vegada dissenyat, hauràs de crear un anunci publicitari 

per a ficar-lo a la venda tractant de trobar al client idoni per al teu 

cau. Recorda que a l’anuncia hauràs d’explicar totes les coses de les 

que disposa com si fos l’anuncia d’una casa.
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LA BATICUEVA 

Penja el teu cau a MOODLE  
i també en SeeSaw i grava l’audio! The BenaMakers



ESCRIPTURA CREATIVA 4t, 5é i 6é (SETMANA DEL 4 AL 8 DE MAIG)

Penja el teu cau a MOODLE  
i també en SeeSaw i grava l’audio! The BenaMakers


