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Tres banderes y estàn a la seua posició. 

Quatre banderes i dos estan a la seua posició. 

Quatre banderes a la seua posició. 

Totes les banderes correctes però sols una a la 
seua posició. 

 Molt bé amb esta bandera has conseguit dir DONEU-ME! 

BANDERES i COFRES

Som un vaixell pirata amb un cofre que no podem obrir perquè les 
pistes per a obtindre la clau que obri el cofre les té un altre vaixell pirata 
que navega prop de nosaltres.  

Per a contactar amb l'altre vaixell tenim tres mastelers per a col·locar 
banderes de colors o una pirata i l'altre vaixell en comptes de banderes 
té números que veurem amb la ullera de llarga vista.

El primer missatge és DONEU-ME. Aquestes 
combinacions equivocades t'ajudaran a descobrir les 
banderes i l'ordre correcte.

Pots retallar aquestes banderes o fer 
les teues pròpies, pinta-les amb 
aquests colors.

COL·LOCA ACÍ LES TEUES BANDERES EN LA SEUA POSICIÓ CORRECTA
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Tres banderes i estan a la seua posició. 

Tres banderas i dos estan a la seua posició. 

Tres banderas pero sols una a la seua posició. 

Totes les banderes però cap a la seua 
posició.

 Molt bé amb esta bandera has conseguit dir CLAU! 
Si heu arribat fins ací ja us ha entés el vaixell 
altre vaixell pirata, ara cal descobrir la clau del 
cofre. 

 Les xifres van del 0 al 9

2 6 4 1
7 3 8 9
6 8 9 0
3 7 4 5

 Enhorabona  JA POTS OBRIR EL COFRE! 

Hi ha dos dígits correctes però no estan a la seua posició.  

dos dígits correctes però no estan a la seua posició. 

Hi ha dos dígits correctes i estan a la posició correcta. 

No hi ha cap dígit de la combinació. Tots errònies. 

Aquestes combinacions errònies t'ajudaran 
a descobrir els números i l'ordre correcte.

1

3

2

4

El segon missatge és CLAU. Aquestes 
combinacions equivocades t'ajudaran a 
descobrir les banderes i l'ordre correcte.

COL·LOCA ACÍ LES TEUES BANDERES EN LA SEUA POSICIÓ CORRECTA
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Si heu arribat fins ací ja us ha 
entés el vaixell altre vaixell pirata, 
ara cal descobrir la clau del cofre. 

 Les xifres van del 0 al 9

 Enhorabona  JA POTS OBRIR EL COFRE! 

1

3

2

4

7 2 0 5 Dos dígits de la combinació i a més estan a la posició correcta. 

6 0 8 5 Dos dígits de la combinació i a més estan a la posició correcta. 

4 7 3 1 Només un número de la combinació i està a la posició correcta. 

2 0 1 3 Només un número de la combinació però no està a la seua posició. 

8 5 3 7 Dos números de la combinació però no estan a la posició correcta. 

Si descobreixes aquest seràs el millor PIRATA I ET NOMENAREN CAPITÀ!!! 

Aquestes combinacions errònies t'ajudaran 
a descobrir els números i l'ordre correcte.


