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La col·lecció PESSIGUET  
DE SAL 

Anaya, per demostrar el seu compromís amb el foment de la lectura i 
de la innovació didàctica, presenta la col·lecció PESSIGUET DE SAL com a 
resposta als nous reptes del sistema educatiu. La col·lecció, que està dirigida 
a l’Educació Primària, combina la literatura amb els continguts de les diver-
ses matèries del currículum: cada llibre tracta aquests continguts mitjan-
çant una història de ficció que presenta una trama seductora i divertida i un 
llenguatge adequat a l’edat dels lectors. Els llibres, amb un disseny atractiu 
i profusament il·lustrats, van acompanyats de deu fitxes d’activitats que es 
poden realitzar individualment o en equip, ja siga a casa o a l’aula.

L’autora, Ana Alonso, és escriptora, poetessa i professora. Amb 
una llarga trajectòria literària, els últims anys ha publicat nombrosos lli-
bres infantils i juvenils, entre d’altres la prestigiosa sèrie en castellà «La lla-
ve del tiempo» i Versos piratas, piratas en verso, en Anaya, i ha rebut guar-
dons importants, entre els quals destaquen el premi Hiperión de poesia, el 
premi Barco de Vapor de Literatura Infantil i el premi Anaya de Literatura 
Infantil i Juvenil 2015.

El Pla lector de PESSIGUET DE SAL presenta un enfocament nou 
que es basa en els estudis més recents sobre l’adquisició dels hàbits lectors 
en edats primerenques, així com en l’experiència de nombrosos docents. A 
més de ser suggestiu i dinamitzador (compta amb dramatitzacions i mate-
rials complementaris escrits per l’autora), aquest pla s’ha dissenyat acura-
dament per a aconseguir una animació a la lectura eficaç en tots els nivells 
de l’Educació Primària. 
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Materials de PESSIGUET DE SAL     

Per a l’alumnat

El llibre de lectura
A través de les aventures del superheroi 
Lluís, de la seua iaia Ruth i de la seua ami-
ga Llúcia, que decidixen participar en una 
gran carrera amb un vehicle inventat per 
ells mateixos, l’alumnat de 3r i 4t de Pri-
mària aprendrà sobre els diferents instru-
ments que s’usen per a mesurar el temps 
atmosfèric i sobre la lectura dels mapes 
meteorològics. També reforçarà la com-
prensió lectora i els hàbits de lectura. 

Les fitxes de PESSIGUET  
DE SAL
El llibre té deu fitxes en color per a treba-
llar-les dins i fora de l’aula. Aquestes acti-
vitats complementen la lectura i reforcen 
els continguts curriculars treballats en el 
relat, a més d’atendre les necessitats espe-
cífiques de cada xiquet i xiqueta. També 
s’inclou una postal al final del llibre que es 
pot usar perquè escriguen a l’autora (co-
mentar preferències, fer suggeriments…).
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1  Observa el mapa  
meteorològic i respon  

les preguntes.

a)  Quin oratge farà al nord d’Àfrica?
 

b)  Quin oratge farà al nord d’Àsia?
 

c)  Quin oratge farà al nord d’Europa?
 

Continguts

El temps atmosfèric

Mapes meteorològics

Activitats

De reforç: 1 i 2

© Grupo Anaya

Nom:  

2  Copia i retalla els símbols de les temperatures per a situar-los en el mapamundi 
tenint en compte aquestes previsions meteorològiques. 

 Amèrica del Nord: neu   Àfrica central: sol 

 Sud d’Europa: sol i núvol   Sud-est asiàtic: pluja 

  Amèrica central: núvols i tempesta
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Continguts

Les zones climàtiques

Les estacions

Activitats

D’ampliació: 1 i 2

Per a pensar i relacionar

1 Observa el mapa i respon les preguntes.

a)  Entre quines dues línies està la zona de climes càlids del planeta?

  

b)  On es troben les zones de climes freds?

  

  

Tròpic de Càncer

Equador

Tròpic de Capricorn

© Grupo Anaya
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La Proposta didàctica
Planteja una metodologia i nombroses 
estratègies per a ajudar els docents a trau-
re el màxim partit de la lectura del llibre i 
de les activitats de les fi txes; a més, oferix, 
organitzades en quadres pràctics, orien-
tacions per a usar-les. Conté, també, al-
tres materials complementaris (una 
prova de comprensió lectora i activitats 
col·laboratives fotocopiables per a treba-
llar les intel·ligències múltiples).

La prova de comprensió 
lectora
Per tal d’avaluar la comprensió lecto-
ra, oferim una prova basada en el mo-
del PISA que es pot descarregar i fotoco-
piar, on s’avaluen la comprensió global, 
l’obtenció d’informació, la refl exió sobre la 
forma i el contingut del text, i l’elaboració 
d’interpretacions per part dels lectors. 

Les activitats per a treballar 
les intel∙ligències múltiples
Per a treballar la comprensió lectora i con-
solidar l’adquisició de competències no-
ves de manera que es potencie el desenvo-
lupament integral del xiquet, presentem 
una sèrie d’activitats col∙laboratives que 
es poden descarregar i fotocopiar i que 
serviran per a treballar les intel∙ligències 
múltiples. 

Per al professorat

www.pizcadesal.es
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Així és la Proposta didàctica

1. Com usar aquest llibre

2. Ús de les fitxes (inclou quadres 
pràctics i solucionari)

3. Els valors en el llibre

4. Prova de comprensió lectora  
(inclou solucionari)

5. Activitats per a treballar  
les intel·ligències múltiples  
(inclou solucionari)

13

Estructura de les fi txes d’activitats
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Contingut

Les estacions

Activitats

De reforç: 1 

D’ampliació: 2

Per a comprendre 

1  Inventa una endevinalla sobre l’hivern i una altra sobre la 
tardor.

Hivern

 

 

 

 

 

 

 

 

Tardor

 

 

 

 

 

 

 

 

© Grupo Anaya

Informació sobre les competències i les 
capacitats que s’hi treballen.

Informació sobre el contingut.

Informació sobre el mode d’ús.
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Solucions de «Les fitxes de PESSIGUET  
DE SAL» (El Gran Concurs)

Fitxa 1  1: a) Intervals de sol i núvol. b) Precipitacions en forma de 
neu. c) Nuvolós.  
2: Activitat procedimental. 

Fitxa 2 1: El mapa meteorològic està equivocat i l’equip de Lluís 
s’interna en una tempesta. 
2: L’anemòmetre i el penell funcionen malament i l’equip de 
Lluís es fica en una zona de vent fort.  
3: Perquè és la neboda del supermalvat Noir.  
4: Súper Sergi i el seu equip. Ho descobrixen per les xafades que 
ha deixat en la seua nau Súper Gos, la mascota de Súper Sergi.  
5: Empaten l’equip de Lluís i Natalia. 

Fitxa 3 1: Activitat procedimental.  
2: Activitat procedimental. Resposta oberta. 

Fitxa 4 1 i 2: Respostes obertes. 

Fitxa 5  1: activitat procedimental.  
2 i 3: Respostes obertes. 

Fitxa 6  1: El penell.  
2: L’anemòmetre.  
3: Per a mesurar la temperatura.  
4: El pluviòmetre.  
5: És un aparell per a mesurar la pressió atmosfèrica. 

Fitxa 7  1: a) Entre el tròpic de Càncer i el tròpic de Capricorn. b) Als pols 
Nord i Sud.  
2: a) La tardor. b) Quan és hivern a l’hemisferi nord aquest es 
troba més lluny del Sol que l’hemisferi sud per la inclinació 
de l’eix terrestre. Quan és estiu passa el contrari. La primavera 
és l’època de transició de l’hivern a l’estiu i coincidix amb 
una distància mitjana al Sol. Quan és primavera a l’hemisferi 
nord (transició de l’hivern a l’estiu) a l’hemisferi sud és tardor 
(transició de l’estiu a l’hivern). 
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Orientacions per a l’ús de les fitxes 
d’activitats 

Els quadres que presentem a continuació permeten obtindre una 
informació ràpida sobre la manera d’usar les fitxes, ja que hi indiquem els 
tipus d’activitats, les competències i els continguts que es poden treballar 
amb cada una de les deu fitxes.

Resum de competències, continguts i tipus d’activitats

Número 
de fitxa Competències Continguts Activitats

Fitxa 1 Per a observar 
El temps atmosfèric 

Mapes meteorològics
1 i 2: de reforç 

Fitxa 2 Per a comprendre  
el que has llegit 

Interpretació de missatges 
visuals i escrits 1 a 5: de reforç 

Fitxa 3  Per a experimentar 
L’estació meteorològica 

El pluviòmetre

1 i 2: d’ampliació 

1: interdisciplinària 
amb Plàstica 

Fitxa 4  Per a investigar Els climes d’Espanya 

1 i 2: de reforç 

2: interdisciplinària 
amb Plàstica 

1 i 2: en equip 

Fitxa 5  Per a treballar valors 
El repartiment de l’aigua 

El canvi climàtic

1, 2 i 3: d’ampliació 

1 i 2: en equip 

Fitxa 6  Per a aplicar el que has 
aprés L’estació meteorològica 1 a 5: de reforç 

Fitxa 7  Per a pensar i 
relacionar 

Les zones climàtiques 
Les estacions

1 i 2: d’ampliació 

Fitxa 8  Per a desenvolupar la 
creativitat Vehicles 

1, 2: complementàries 

1: interdisciplinària 
amb Llengua 

2: interdisciplinària 
amb Plàstica  

28

5 Activitats per a treballar  
 les intel·ligències múltiples

Cada una de les activitats que es presenten a continuació s’ha dis-
senyat per a treballar de manera col·laborativa algun aspecte relacio-
nat amb el llibre des d’una o des de diverses intel·ligències múltiples. Les 
activitats es poden descarregar i fotocopiar per a distribuir entre l’alumnat.
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3 Els valors en el llibre

Valors principals desenvolupats en El Gran Concurs

Esperit de superació

Treball en equip

Lluita contra els prejudicis

Amistat

Resiliència

Mentalitat oberta

Nom i cognoms: .....................................................................................

Curs:  ........................................    Data:  ...............................................

©
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PROVA DE COMPRENSIÓ LECTORA El Gran Concurs

Pàgina 1

1  Escriu el nom dels integrants de l’equip de Lluís (incloent-hi els ro-
bots). 

(Resposta curta - Comprendre globalment)

2  Com impedix la iaia Ruth que la nau patisca desperfectes durant la 
tempestat de la primera jornada? 

(Resposta oberta - Reflexionar sobre el contingut) 

3  Com li diuen a la mascota de Súper Millor Amic? Senyala la respos-
ta correcta. 

(Resposta múltiple - Obtindre informació) 

 a) Súper Gat.

 b) Súper Gos.   

 c) Cat 3 000.   

 d) Bip.

4  Per què, en la segona jornada de la carrera, l’equip de Lluís s’interna 
en una zona en què el vent bufa fort i en contra? 

(Resposta oberta - Comprendre globalment) 
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1 Com usar aquest llibre

 

El Pla lector de PESSIGUET DE SAL té l’objectiu de plantejar la lec-
tura de cada llibre com un joc enfocat a l’aprenentatge i la consolidació de 
l’hàbit lector. Per això, incloem en aquesta Proposta didàctica una selecció 
de materials dissenyats per a motivar l’alumnat abans, durant i després de 
la lectura.  

Abans de la lectura:  
Presentació del llibre

Abans de començar a llegir El Gran Concurs, podem demanar-los 
que esbrinen quin oratge farà l’endemà. Per a això, els demanarem que 
usen diferents mitjans d’informació: uns ho consultaran en un diari de pa-
per, uns altres en la televisió, uns altres en Internet, i un altre grup en una 
aplicació per a mòbil. 

En acabant, compararem les prediccions que ha fet cada alumne  
i alumna i comprovarem en què s’assemblen i en què es diferencien. 

A continuació, els mostrarem un mapa meteorològic i una fotogra-
fia de satèl·lit relacionades amb l’oratge que farà hui, i els explicarem el 
significat. 

En definitiva, es tracta de trobar punts de connexió entre els conei-
xement de l’alumnat i el llibre que els inciten a emprendre’n la lectura amb 
entusiasme i curiositat.
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Durant la lectura:  
Dues alternatives possibles

Una vegada hem preparat l’alumnat perquè se submergisca en el 
llibre, ve el moment de fer-ne la lectura. La podem dur a terme de dues 
maneres, en funció de la disponibilitat de temps i de l’ús educatiu del text 
que vulguem fer:

• Lectura a l’aula: podem llegir el llibre directament a classe, per a la 
qual cosa usarem les sessions que hi calguen. Per a fomentar l’hàbit lec-
tor de l’alumnat, és convenient que combinem dues estratègies durant 
aquestes sessions:

 – Lectura en veu alta per part de l’alumnat per a fomentar la fluïdesa 
lectora i treballar l’entonació. Podem convidar els escolars a preparar 
el fragment que llegiran en veu alta perquè no es bloquegen, especi-
alment aquells que tenen problemes de fluïdesa. Una altra alternati-
va és demanar a cada alumne i alumna que trie el passatge que més 
li agrade del llibre per a llegir-lo en veu alta.

 – Lectura silenciosa.

Durant aquestes sessions, els educadors podem interrompre la lectura 
sempre que ho considerem necessari per a comentar la història amb 
l’alumnat, intercanviar preguntes sobre el text o fer observacions que 
hi estiguen relacionades. Una altra alternativa és delegar aquesta tasca 
en alguns dels estudiants (un grup diferent en cada sessió). Així mateix, 
podem convidar els lectors a fer preguntes sobre el vocabulari del llibre 
o sobre la informació que hi apareix.

• Lectura individual a casa: després de presentar el llibre a l’aula, po-
dem recomanar que el lligen a casa com a activitat complementària. 
D’aquesta manera es fomenta l’hàbit lector continuat, la incorporació 
de la lectura a les activitats d’oci de l’alumnat i la responsabilitat indivi-
dual. Per a ajudar-los en aquesta tasca, caldria fer un seguiment indivi-
dualitzat del procés de lectura mitjançant preguntes informals sobre el 
procés mateix.

Podem fixar un mes de termini per a concloure la lectura del llibre, des-
prés del qual en treballarem alguns aspectes a classe amb les fitxes de 
treball i les activitats fotocopiables.
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Una altra opció és donar a l’activitat un caràcter voluntari i permetre 
que l’alumnat trie les activitats dels recursos didàctics que preferisca fer.

Després de la lectura:  
Prova de comprensió lectora,  
fitxes de treball i activitats col·laboratives

Tant si fem la lectura a l’aula com a casa, una vegada finalitzada, 
organitzarem una sessió de recapitulació i d’avaluació de la comprensió 
lectora de l’alumnat mitjançant les fitxes del llibre i els materials fotocopi-
ables (activitats col·laboratives i prova de comprensió lectora) que figuren 
en aquesta Proposta didàctica.

Podem treballar les fitxes del llibre de manera individual o en 
equip. Les activitats per a treballar les intel·ligències múltiples pro-
posen utilitzar la lectura del llibre amb un enfocament col·laboratiu i lú-
dic. I la prova de comprensió lectora seguix el model proposat per PISA 
pel que fa a la tipificació de les competències lectores i dels tipus d’activi-
tats que s’hi inclouen. L’objectiu amb aquesta prova és el de proporcionar 
una eina de diagnòstic útil a l’hora de valorar les diferents capacitats de 
l’alumnat pel que fa a la comprensió del llibre.
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2 Ús de les fitxes

Cada títol de PESSIGUET DE SAL va acompanyat de deu fitxes 
amb diverses activitats per a treballar els continguts del llibre tant dins 
com fora de l’aula. A més, en cada fitxa figura la informació sobre el con-
tingut curricular, les competències i els tipus d’activitats que s’hi poden 
treballar. Les activitats estan dissenyades per a abraçar una gamma àmplia 
d’usos i, en funció d’aquests, les hem classificades de la manera següent.

Activitats de reforç: per a consolidar els continguts curriculars  
i contribuir a una millor assimilació d’aquests per part de l’alumnat. Po-
dem usar-les també com activitats d’avaluació i com activitats de repàs per 
als estudiants que no hagen assolit els objectius d’etapa.

Activitats d’ampliació: per a aprofundir en els continguts del cur-
rículum o per a atendre les necessitats especials d’aquell alumnat que ja 
haja assimilat els continguts curriculars bàsics.

Activitats complementàries: activitats extracurriculars que es 
desenvolupen dins de l’àmbit escolar o bé a casa, amb caràcter voluntari.

Activitats extraescolars: activitats extracurriculars que es de-
senvolupen fora de l’àmbit escolar i que requerixen de monitoratge per 
part d’una persona adulta.

Activitats per a fer en equip: per a formar grups de treball i fo-
mentar la col·laboració i la distribució de tasques dins del grup.

Activitats interdisciplinàries: permeten tractar simultàniament 
continguts curriculars de dues àrees diferents.

Activitats d’Educació en valors: activitats de caràcter transversal 
que, partint dels continguts d’una àrea determinada, permeten treballar 
aspectes formatius relacionats amb l’adquisició d’hàbits saludables i d’ac-
tituds de cooperació, integració i solidaritat. 
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Estructura de les fitxes d’activitats
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Contingut

Les estacions

Activitats

De reforç: 1 

D’ampliació: 2

Per a comprendre 

1  Inventa una endevinalla sobre l’hivern i una altra sobre la 
tardor.

Hivern

 

 

 

 

 

 

 

 

Tardor

 

 

 

 

 

 

 

 

© Grupo Anaya

Informació sobre les competències i les 
capacitats que s’hi treballen.

Informació sobre el contingut.

Informació sobre el mode d’ús.
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Orientacions per a l’ús de les fitxes 
d’activitats 

Els quadres que presentem a continuació permeten obtindre una 
informació ràpida sobre la manera d’usar les fitxes, ja que hi indiquem els 
tipus d’activitats, les competències i els continguts que es poden treballar 
amb cada una de les deu fitxes.

Resum de competències, continguts i tipus d’activitats

Número 
de fitxa Competències Continguts Activitats

Fitxa 1 Per a observar 
El temps atmosfèric 

Mapes meteorològics
1 i 2: de reforç 

Fitxa 2 
Per a comprendre  

el que has llegit 
Interpretació de missatges 

visuals i escrits 
1 a 5: de reforç 

Fitxa 3  Per a experimentar 
L’estació meteorològica 

El pluviòmetre

1 i 2: d’ampliació 

1: interdisciplinària 
amb Plàstica 

Fitxa 4  Per a investigar Els climes d’Espanya 

1 i 2: de reforç 

2: interdisciplinària 
amb Plàstica 

1 i 2: en equip 

Fitxa 5  Per a treballar valors 
El repartiment de l’aigua 

El canvi climàtic

1, 2 i 3: d’ampliació 

1 i 2: en equip 

Fitxa 6  
Per a aplicar el que has 

aprés 
L’estació meteorològica 1 a 5: de reforç 

Fitxa 7  
Per a pensar i 

relacionar 
Les zones climàtiques 

Les estacions
1 i 2: d’ampliació 

Fitxa 8  
Per a desenvolupar la 

creativitat 
Vehicles 

1, 2: complementàries 

1: interdisciplinària 
amb Llengua 

2: interdisciplinària 
amb Plàstica  
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Resum de competències, continguts i tipus d’activitats

Número 
de fitxa Competències Continguts Activitats

Fitxa 9  
Per a expressar-se per 

escrit 
El temps atmosfèric 

1 i 2: d’ampliació, 
interdisciplinàries 

amb Llengua 

2: interdisciplinària 
amb Plàstica

Fitxa 10  Per a comprendre Les estacions 
1: de reforç 

2: d’ampliació  
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Tipus d’activitats que es treballen amb les fitxes

Activitats interdisciplinàries  
amb Llengua

Fitxa 8: activitat 1  

Fitxa 9: activitats 1 i 2  

Activitats complementàries  Fitxa 8: activitats 1 i 2  

Activitats per a fer en equip 

Fitxa 4: activitats 1 i 2  

Fitxa 5: activitats 1 i 2  

Activitats interdisciplinàries amb Plàstica

Fitxa 3: activitat 1 

Fitxa 4: activitat 2  

Fitxa 8: activitat 2  

Fitxa 9: activitat 2  

Activitats d’ampliació 

Fitxa 3: activitats 1 i 2  

Fitxa 5: activitats 1, 2 i 3 

Fitxa 7: activitats 1 i 2  

Fitxa 9: activitats 1 i 2  

Fitxa 10: activitat 2  

Activitats de reforç  

Fitxa 1: activitats 1 i 2  

Fitxa 2: activitats 1 a 5  

Fitxa 4: activitats 1 i 2  

Fitxa 6: Activitats 1 a 5

Fitxa 10: activitat 1  
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Competències que es treballen amb les fitxes

Observació 

Fitxa 1: activitats 1 i 2 

Fitxa 3: activitat 2 

Fitxa 10: activitat 2 

Comprensió lectora  Fitxa 2: activitats 1 a 5 

Aplicació del que s’ha aprés Fitxa 6: activitats 1 a 4 

 Expressió escrita  

Fitxa 9: activitats 1 i 2 

Fitxa 10: activitat 1 

Experimentació  Fitxa 3: activitats 1 i 2 

Raonament i relació de conceptes  

Fitxa 1: activitat 2 

Fitxa 7: activitats 1 i 2 

Formació en valors  Fitxa 5: activitats 1, 2 i 3 

Recerca d’informació  

Fitxa 4: activitats 1 i 2 

Fitxa 6: activitat 5 

Creativitat  

Fitxa 4: activitat 2 

Fitxa 8: activitats 1 i 2 

Fitxa 9: activitats 1 i 2 

Fitxa 10: activitat 1  
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Continguts que es treballen amb les fitxes

El temps atmosfèric  

Fitxa 1: activitats 1 i 2 

Fitxa 9: activitats 1 i 2 

L’estació meteorològica  

Fitxa 3: activitats 1 i 2 

Fitxa 6: activitats 1 a 5 

Mapes meteorològics  Fitxa 1: activitats 1 i 2 

El pluviòmetre  Fitxa 3: activitats 1 i 2 

Els climes d’Espanya  Fitxa 4: activitats 1 i 2 

El canvi climàtic i el repartiment de l’aigua  Fitxa 5: activitats 1 a 3 

Les zones climàtiques  Fitxa 7: activitats 1 i 2 

Les estacions  

Fitxa 7: activitat 2 

Fitxa 10: activitats 1 i 2 

Vehicles  Fitxa 8: activitats 1 i 2 

Interpretació de missatges visuals i escrits  Fitxa 2: activitats 1 a 5  
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Solucions de «Les fitxes de PESSIGUET  
DE SAL» (El Gran Concurs)

Fitxa 1  1: a) Intervals de sol i núvol. b) Precipitacions en forma de 
neu. c) Nuvolós.  
2: Activitat procedimental. 

Fitxa 2 1: El mapa meteorològic està equivocat i l’equip de Lluís 
s’interna en una tempesta. 
2: L’anemòmetre i el penell funcionen malament i l’equip de 
Lluís es fica en una zona de vent fort.  
3: Perquè és la neboda del supermalvat Noir.  
4: Súper Sergi i el seu equip. Ho descobrixen per les xafades que 
ha deixat en la seua nau Súper Gos, la mascota de Súper Sergi.  
5: Empaten l’equip de Lluís i Natalia. 

Fitxa 3 1: Activitat procedimental.  
2: Activitat procedimental. Resposta oberta. 

Fitxa 4 1 i 2: Respostes obertes. 

Fitxa 5  1: activitat procedimental.  
2 i 3: Respostes obertes. 

Fitxa 6  1: El penell.  
2: L’anemòmetre.  
3: Per a mesurar la temperatura.  
4: El pluviòmetre.  
5: És un aparell per a mesurar la pressió atmosfèrica. 

Fitxa 7  1: a) Entre el tròpic de Càncer i el tròpic de Capricorn. b) Als pols 
Nord i Sud.  
2: a) La tardor. b) Quan és hivern a l’hemisferi nord aquest es 
troba més lluny del Sol que l’hemisferi sud per la inclinació 
de l’eix terrestre. Quan és estiu passa el contrari. La primavera 
és l’època de transició de l’hivern a l’estiu i coincidix amb 
una distància mitjana al Sol. Quan és primavera a l’hemisferi 
nord (transició de l’hivern a l’estiu) a l’hemisferi sud és tardor 
(transició de l’estiu a l’hivern). 
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Fitxa 8 1 i 2: Respostes obertes.   

Fitxa 9 1 i 2: Respostes obertes.   

Fitxa 10 1: Resposta oberta. 
2: El de l’esquerra és la tardor; el de la dreta, la primavera.
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3 Els valors en el llibre

Valors principals desenvolupats en El Gran Concurs

Esperit de superació

Treball en equip

Lluita contra els prejudicis

Amistat

Resiliència

Mentalitat oberta
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4 Prova de comprensió  
 lectora

En aquesta prova trobaràs els tipus d’activitats següents.

Activitats de resposta oberta: aquelles en les quals hi ha diferents 
maneres d’expressar la resposta i totes són vàlides. Servixen per a fomentar 
l’autonomia de l’alumnat pel que fa a l’expressió de les opinions pròpies, així 
com el sentit crític i la capacitat de síntesi i de selecció de informació a l’hora 
d’elaborar una resposta.

Activitats de resposta curta: són aquelles en què cal una frase no-
més (a vegades una única paraula) per a respondre correctament. Servixen 
per a avaluar la capacitat de memorització i de selecció de la informació.

Activitats de resposta múltiple: preguntes de tipus test on s’oferi-
xen diverses opcions de resposta, de les quals només una és correcta. S’em-
pren per a avaluar la comprensió lectora sense tindre en compte el factor de 
la memorització o el de la capacitat de redacció.

Activitats de resposta múltiple complexa: preguntes de tipus 
test on s’oferixen diverses opcions de resposta, de les quals unes quantes 
són correctes. Servixen per a avaluar la comprensió lectora sense tindre en 
compte el factor de la memorització o el de la capacitat de redacció.
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PROVA DE COMPRENSIÓ LECTORA El Gran Concurs

Pàgina 1

1  Escriu el nom dels integrants de l’equip de Lluís (incloent-hi els ro-
bots). 

(Resposta curta - Comprendre globalment)

2  Com impedix la iaia Ruth que la nau patisca desperfectes durant la 
tempestat de la primera jornada? 

(Resposta oberta - Reflexionar sobre el contingut) 

3  Com li diuen a la mascota de Súper Millor Amic? Senyala la respos-
ta correcta. 

(Resposta múltiple - Obtindre informació) 

 a) Súper Gat.

 b) Súper Gos.   

 c) Cat 3 000.   

 d) Bip.

4  Per què, en la segona jornada de la carrera, l’equip de Lluís s’interna 
en una zona en què el vent bufa fort i en contra? 

(Resposta oberta - Comprendre globalment) 
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PROVA DE COMPRENSIÓ LECTORA El Gran Concurs

Pàgina 2

5  Per què Lluís desconfia de Natàlia quan comencen els sabotatges? 

(Resposta oberta - Elaborar una interpretació) 

6  Quin és el poder principal de la mascota de Súper Sergi? Marca la 
resposta correcta. 

(Resposta múltiple - Obtindre informació) 

 a) Veure a través de les parets.   

 b) Supervelocitat.   

 c) Volar amb les orelles.   

 d) Vomitar hamburgueses.

7  Quin instrument es proposava sabotejar l’equip de Súper Sergi en 
l’última jornada de carrera? Per què no ho aconseguix? 

(Resposta curta, oberta - Elaborar una interpretació) 

8  Què vol dir l’expressió «Plou a bots i barrals»? Coneixes alguna altra 
frase feta que signifique el mateix? 

(Resposta curta - Reflexionar sobre la forma) 
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PROVA DE COMPRENSIÓ LECTORA El Gran Concurs

Pàgina 3

9  Per què ajuda l’equip de Lluís a l’equip de Súper Sergi quan aquests 
patixen un accident? 

(Resposta oberta - Elaborar una interpretació) 

10  Qui és el narrador de la història? Està narrada en primera o en ter-
cera persona? 

(Resposta curta - Reflexionar sobre la forma) 
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Solucions de la prova de comprensió lectora 
(El Gran Concurs)

Nota metodològica: Opcionalment, se’ls pot permetre consul-
tar el llibre que han llegit durant la prova, ja que el més important no 
és la memorització dels continguts del llibre, sinó el nivell de comprensió 
d’aquests.

1  Escriu el nom dels integrants de l’equip de Lluís (incloent-hi els 
robots). (Resposta curta - Comprendre globalment) 

Lluís, la iaia Ruth, Llúcia, Bip i Clarissa.

2  Com impedix la iaia Ruth que la nau patisca desperfectes durant 
la tempestat de la primera jornada? (Resposta oberta - Reflexionar so-
bre el contingut) 

Usa el monyo parallamps.

3  Com li diuen a la mascota de Súper Millor Amic? Senyala la res-
posta correcta. (Resposta múltiple - Obtindre informació) 

c) Cat 3 000.   

4  Per què, en la segona jornada de la carrera, l’equip de Lluís s’inter-
na en una zona en què el vent bufa fort i en contra? (Resposta oberta 
- Comprendre globalment) 

Perquè l’equip de Súper Sergi ha sabotejat el penell i l’anemò-
metre.

5  Per què Lluís desconfia de Natàlia quan comencen els sabotatges? 
(Resposta oberta - Elaborar una interpretació) 

Perquè és la neboda de Noir, el seu arxienemic.
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6  Quin és el poder principal de la mascota de Súper Sergi? Marca la 
resposta correcta. (Resposta múltiple - Obtindre informació) 

d) Vomitar hamburgueses.   

7  Quin instrument es proposava sabotejar l’equip de Súper Sergi en 
l’última jornada de carrera? Per què no ho aconseguix? (Resposta 
curta, oberta - Elaborar una interpretació)

La brúixola. Perquè Lluís i el seu equip substituïxen els imants 
que volien usar en el sabotatge per uns objectes amb la mateixa 
forma però sense poder magnètic.  

8  Què vol dir l’expressió «Plou a bots i barrals»? Coneixes alguna 
altra frase feta que signifique el mateix? (Resposta curta - Reflexionar 
sobre la forma) 

Que plou molt, abundosament. Resposta oberta.  

9  Per què ajuda l’equip de Lluís a l’equip de Súper Sergi quan aquests 
patixen un accident? (Resposta oberta - Elaborar una interpretació) 

Resposta oberta.

10  Qui és el narrador de la història? Està narrada en primera o en 
tercera persona? (Resposta curta - Reflexionar sobre la forma) 

El narrador és Lluís. Està en primera persona.
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5 Activitats per a treballar  
 les intel·ligències múltiples

Cada una de les activitats que es presenten a continuació s’ha dis-
senyat per a treballar de manera col·laborativa algun aspecte relacio-
nat amb el llibre des d’una o des de diverses intel·ligències múltiples. Les 
activitats es poden descarregar i fotocopiar per a distribuir entre l’alumnat.
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ACTIVITATS PER A TREBALLAR  
LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES El Gran Concurs

1 Joc dramàtic:  
 nous equips per al Gran 
 Concurs 
Intel·ligències que treballem: lingüística, espaciovisual, cineticocorpo-
ral, interpersonal. 

Què fem? 

Imaginarem que participem en grups en el Gran Concurs. Per a 
això, haurem d’inventar-nos els personatges i crear un vehicle. 

Com ho fem? 

1. Ens organitzem per grups (seguint les indicacions del mestre o de la 
mestra). 

2. Cada membre del grup es tria el nom de superheroi i els poders que 
tindrà. 

3. Ens posem d’acord dins del grup per a crear el vehicle. El dibuixem en 
un mural i al voltant incloem textos que n’expliquen els poders. Tria-
rem un nom per al vehicle. 

4. Presentem l’equip i el vehicle a la resta de la classe.

Què valorem? 

En acabar, comentarem a classe els punts forts de cada membre del 
grup en l’activitat: qui ha tingut millors idees per al seu personatge, qui ha 
treballat més en el mural, qui s’ha explicat millor davant de la resta de la 
classe, qui ha sigut més bon company o companya, etc. 
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ACTIVITATS PER A TREBALLAR  
LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES El Gran Concurs

2 Una cançó sobre  
 l’equip de Súper Sergi 
Intel·ligències que treballem: musical, intrapersonal, interpersonal.

Què fem? 

Inventarem una cançó sobre Súper Sergi i els companys d’equip. 
Per a això, podem adaptar una cançó que ja coneguem i canviar-li la lletra. 

Com ho fem? 

1. A classe, inventem entre tots la nova lletra de la cançó, de manera que 
tracte sobre Súper Sergi i els companys d’equip. Anem escrivint en la pis-
sarra cada frase que afegim a la cançó. Hem de respectar el torn de pa-
raula i les idees dels altres, encara que no ens agraden molt. 

2. Ens aprenem la cançó i la cantem tots junts. 

3. Pensem sobre el que més ens agrada i el que menys de la cançó i ex-
pressem quines parts en canviaríem si fóra un treball individual i no en 
equip. Ho expliquem en un breu resum o ho debatem entre tots.

Què valorem? 

En acabar l’activitat, comentarem en la classe com ha sigut 
l’experiència i quins moments hem gaudit més: triar la música, inventar la 
lletra entre tots, cantar la cançó… També explicarem què és el que ens ha 
resultat més difícil d’aquesta experiència.
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ACTIVITATS PER A TREBALLAR  
LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES El Gran Concurs

3 Un joc sobre l’oratge  
 i els instruments 
 meteorològics  
Intel·ligències que treballem: logicomatemàtica, naturalista, espaciovi-
sual, interpersonal.

Què fem? 

En grups, inventarem un joc sobre l’oratge i els instruments meteo-
rològics inspirat en el joc tradicional del sambori.

Com ho fem? 

1. Ens organitzem per grups (segons les indicacions del mestre o de la 
mestra). 

2. Cada grup busca informació en Internet sobre el joc del sambori, les 
regles i les diferents variants que té.

3. Cada grup s’inventa un joc semblant al sambori però basat en un di-
buix fet amb guix a terra que tinga al·lusions al temps atmosfèric o als 
instruments d’una estació meteorològica. 

4. Crearem les regles del joc entre tots els membres del grup. 

5. Quan el joc estiga acabat, explicarem a la resta de la classe en què con-
sistix. Podem fer una demostració pràctica al pati.

Què valorem? 

En acabar l’activitat, compararem els diferents jocs que han creat 
els grups de la classe i veurem quins són els punts forts de cada un: quin té 
les regles més clares, quin és més enginyós, quin està millor dibuixat, quin 
equip s’ha organitzat millor, etc. També podem intercanviar el nostre joc 
amb el d’un altre grup i jugar-hi abans de valorar-ne els aspectes positius. 
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