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L a 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 diverses matèries del currículum: cada llibre tracta aquests continguts
mitjançant 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 llibres infantils i juvenils, entre d’altres la prestigiosa sèrie en castellà «La llave del tiempo» i Versos piratas, piratas en verso, en Anaya, i ha rebut guardons 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 materials complementaris escrits per l’autora), aquest pla s’ha dissenyat
acuradament per a aconseguir una animació a la lectura eficaç en tots els
nivells de l’Educació Primària.
Confiem que tant l’alumnat com el personal educador trobeu en
aquests llibres el «pessiguet de sal» que cal per a estimular la creativitat
i transmetre la il·lusió a la tasca diària.
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Materials de PESSIGUET DE SAL
Per a l’alumnat

Mitjançant les aventures de Víctor i Yasmine, que viatgen màgicament a l’època
dels antics egipcis per a ajudar l’arquitecte
reial a acabar la piràmide de la reina Nitocris, l’alumnat de cinqué i sisé de Primària
podrà practicar amb el càlcul de l’àrea
i del volum d’aquest cos geomètric. També reforçarà els hàbits de lectura, adquirirà vocabulari nou i una millor comprensió de la llengua escrita.

Les fitxes de PESSIGUET
DE SAL
El llibre té deu fitxes en color per a treballar-les dins i fora de l’aula. Aquestes activitats complementen la lectura i reforcen
els continguts curriculars treballats en el
relat, a més d’atendre les necessitats específiques de cada xiquet i xiqueta. També
s’inclou una postal al final del llibre que es
pot usar perquè escriguen a l’autora (comentar preferències, fer suggeriments…).
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Per a observar

PESSIGUET DE SAL

El llibre de lectura

1 Observa aquestes dues piràmides: en què es pareixen i en què es
diferencien?

Continguts
Tipus de piràmides

4 Calcula l’àrea d’una piràmide de base triangular que fa 47 metres de costat
i 25 metres d’altura.

Càlcul de l’àrea d’una
piràmide
Activitats
De reforç: 1, 2 i 3

5 Calcula l’àrea d’una piràmide de base quadrada que fa 47 metres de costat
i 25 metres d’altura.

Piràmide 1

Piràmide 2
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PESSIGUET DE SAL

Per atéaplicar
el que has aprés
6 Quina de les dues piràmides
l’àrea més gran?
1 Copia aquest model de piràmide. Dibuixa en cada cara un

motiu egipci. Retalla-la, doblega’n les pestanyes i enganxa cada
cara a la base per les pestanyes. Quina classe de piràmide és?
Contingut
Tipus de piràmides

Nom:

Activitats
De reforç: 1 i 2
Interdisciplinàries
amb Plàstica: 1 i 2

© Grupo Anaya
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Per al professorat
La Proposta didàctica
Planteja una metodologia i nombroses
estratègies per a ajudar els docents a traure el màxim partit de la lectura del llibre i
de les activitats de les fitxes; a més oferix,
organitzades en quadres pràctics, orientacions per al seu ús. Conté, també, altres materials complementaris (una
prova de comprensió lectora i activitats
col·laboratives fotocopiables per a treballar les intel·ligències múltiples).

Les activitats per a treballar
les intel·ligències múltiples
Per a treballar la comprensió lectora i consolidar l’adquisició de competències noves de manera que es potencie el desenvolupament 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.

La prova de comprensió
lectora
Per tal d’avaluar la comprensió lectora, oferim una prova basada en el model PISA que es pot descarregar i fotocopiar, on s’avaluen la comprensió global,
l’obtenció d’informació, la reflexió sobre la
forma i el contingut del text, i l’elaboració
d’interpretacions per part dels lectors.

www.pizcadesal.es
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Així és la Proposta didàctica

Com usar aquest llibre

El Pla lector de PESSIGUET DE SAL té l’objectiu de plantejar la lectura 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.

1. Com usar aquest llibre

Abans de la lectura:
Presentació del llibre

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

Abans de començar a llegir El misteri de la piràmide, podem preguntar als estudiants què saben de l’Egipte antic i anirem elaborant una
llista de les seues respostes en la pissarra.
A continuació, els demanarem que busquen informació en Internet
sobre els antics déus egipcis i que descobrisquen quin de tots era considerat el protector de l’escriptura.
En acabant, els explicarem que, en el llibre que llegiran, els protagonistes viatgen a l’Egipte antic per a ajudar a Ahmés, el fill de l’arquitecte de la reina Nitocris, a realitzar càlculs relacionats amb la construcció
d’una piràmide. Els demanarem que repassen les fórmules per a calcular
àrees i volums de piràmides abans de començar la lectura.

3. Els valors en el llibre

En definitiva, es tracta de trobar punts de connexió entre els coneixements de l’alumnat i el llibre que els inciten a emprendre’n la lectura
amb entusiasme i curiositat.

4. Prova de comprensió lectora
(inclou solucionari)

9
Estructura de les fitxes d’activitats

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

8

Per a desenvolupar la creativitat

PESSIGUET DE SAL

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

1 El déu Thot era el déu de l’escriptura per als antics egipcis. Per

parelles, busqueu informació i elaboreu una presentació digital amb
informació i imatges sobre l’escriptura jeroglífica de l’Egipte
antic (també podeu substituir la presentació per un treball escrit).

Contingut
L’escriptura jeroglífica
Activitats
D’ampliació: 1 i 2
En equip: 1 i 2
Interdisciplinària
amb Plàstica: 2

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.

© Grupo Anaya

Resum de competències, continguts i tipus d’activitats

Solucions de «Les fitxes de PESSIGUET DE
SAL» (El misteri de la pirámide)
Fitxa 1

Competències

Continguts

Activitats

Fitxa 1

Per a observar

Tipus de piràmides
Càlcul de l’àrea d’una
piràmide

1, 2 i 3: de reforç

3a
h = ——
——
2

a

Fitxa 2

Per a comprendre el que
has llegit

Interpretació de missatges
visuals i escrits

1 a 5: de reforç

Per a buscar informació

La vida quotidiana en l’Egipte
antic

1, 2 i 3: d’ampliació

Fitxa 4

Per a investigar

Els déus egipcis

1 i 2: interdisciplinàries
amb Plàstica

Fitxa 5

Per a pensar i relacionar

Fitxa 6

Per a aplicar el que has
aprés

Tipus de piràmides
Volum d’una piràmide
Càlcul de l’àrea d’una
piràmide

1 a 6: de reforç

Fitxa 7

Per a aplicar el que has
aprés

Tipus de piràmides

1 i 2: de reforç
1 i 2: interdisciplinàries
amb Plàstica
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1 i 2: complementàries

1: en equip

3
Àrea = — · a2
4

sent a el costat del triangle

3: Àrea total = Àrea lateral + àrea de la base = ((a . h)/2)3 + a2 =

67,5 + 25 = 92,5 m2

Fitxa 2

Informació sobre el contingut.

Fitxa 3

1: La primera és una piràmide triangular i la segona una

piràmide quadrangular.
2: Àrea total = àrea lateral + àrea de la base = ((a . h)/ 2)3 +
(√3/4)a2 = ((5x9)/2)3 + (√3/4) 52 = 67,5 + 10,81 = 78,31 m2

Informació sobre el mode d’ús.

Número
de fitxa

1: El déu Thot i la deessa Bastet.
2: S’ha pegat un colp al cap i no és capaç de recordar la

fórmula per a calcular l’àrea de les cares de la piràmide i poder
saber la quantitat exacta de pintura que necessitaran per a
pintar-la.

Triangles equivalents
La ciència en el món antic

1 i 2: d’ampliació
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3: Els sacerdots de Seth. Ho fan perquè volen usar els seus

coneixements matemàtics en el seu temple.
4: Woser, el cap dels escribes i pare d’Herit.
5: A través d’un espill que troben en el temple del déu Thot.

Fitxa 3

1: El senet era un joc de taula en què, segons les pintures

murals que es conserven, els egipcis jugaven amb set peons
per jugador (encara que en algunes pintures apareixen 10
peons per jugador). El joc es considerava una referència al
sortilegi 17 del Llibre dels Morts, ja que representa el judici
d’Osiris, la victòria del difunt i l’entrada en el Duat. Pareix ser
que el mecanisme de joc guardava certes similituds amb el del
backgammon.

3
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5

Els valors en el llibre

Activitats per a treballar
les intel·ligències múltiples

Valors principals desenvolupats en El misteri de la piràmide

Cada una de les activitats que es presenten a continuació s’ha dissenyat per a treballar de manera col·laborativa algun aspecte relacionat 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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Com usar aquest llibre

El Pla lector de PESSIGUET DE SAL té l’objectiu de plantejar la lectura 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 misteri de la piràmide, podem preguntar als estudiants què saben de l’Egipte antic i anirem elaborant una
llista de les seues respostes en la pissarra.
A continuació, els demanarem que busquen informació en Internet
sobre els antics déus egipcis i que descobrisquen quin de tots era considerat el protector de l’escriptura.
En acabant, els explicarem que, en el llibre que llegiran, els protagonistes viatgen a l’Egipte antic per a ajudar Ahmés, el fill de l’arquitecte
de la reina Nitocris, a realitzar càlculs relacionats amb la construcció d’una
piràmide. Els demanarem que repassen les fórmules per a calcular àrees i
volums de piràmides abans de començar la lectura.
En definitiva, es tracta de trobar punts de connexió entre els coneixements de l’alumnat i el llibre que els inciten a emprendre’n la lectura
amb entusiasme i curiositat.
9

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 lector 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, especialment aquells que tenen problemes de fluïdesa. Una altra alternativa 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 de les creences i la vida quotidiana
dels antics egipcis, els monuments que s’hi mencionen, com ara la piràmide de Sakkara, etc.
• Lectura individual a casa: després de presentar el llibre a l’aula, podem 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 individual. Per a ajudar-los en aquesta tasca, caldria fer un seguiment
individualitzat del procés de lectura mitjançant preguntes informals
sobre el procés mateix.
10

Podem fixar un mes de termini per a concloure la lectura del llibre, després del qual en treballarem alguns aspectes a classe amb les fitxes de
treball i les activitats complementàries.
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 fotocopiables (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 proposen usar la lectura del llibre amb un enfocament col·laboratiu i lúdic. 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’activitats 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.

11
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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 contingut 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. Podem 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’actituds de cooperació, integració i solidaritat.
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Estructura de les fitxes d’activitats
Informació sobre les competències
i les capacitats que s’hi treballen.

8

PESSIGUET DE SAL

Per a desenvolupar la creativitat

1 El déu Thot era el déu de l’escriptura per als antics egipcis. Per

parelles, busqueu informació i elaboreu una presentació digital amb
informació i imatges sobre l’escriptura jeroglífica de l’Egipte
antic (també podeu substituir la presentació per un treball escrit).

Contingut
L’escriptura jeroglífica
Activitats
D’ampliació: 1 i 2
En equip: 1 i 2
Interdisciplinària
amb Plàstica: 2

© Grupo Anaya

Informació sobre el mode d’ús.

Informació sobre el contingut.
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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

Tipus de piràmides
Càlcul de l’àrea d’una
piràmide

1, 2 i 3: 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 buscar informació

La vida quotidiana en l’Egipte
antic

1, 2 i 3: d’ampliació
1 i 2: complementàries

Fitxa 4

Per a investigar

Els déus egipcis

1 i 2: interdisciplinàries
amb Plàstica
1: en equip

Fitxa 5

Per a pensar i relacionar

Fitxa 6

Per a aplicar el que has
aprés

Fitxa 7

Per a aplicar el que has
aprés

14

Triangles equivalents
La ciència en el món antic

1 i 2: d’ampliació

Tipus de piràmides
Volum d’una piràmide
Càlcul de l’àrea d’una
piràmide

1 a 6: de reforç

Tipus de piràmides

1 i 2: de reforç
1 i 2: interdisciplinàries
amb Plàstica

Resum de competències, continguts i tipus d’activitats
Número
de fitxa

Competències

Fitxa 8

Per a desenvolupar la
creativitat

Continguts

Activitats

L’escriptura jeroglífica

1 i 2: d’ampliació
1 i 2: en equip
2: interdisciplinària
amb Plàstica.

Fitxa 9

Per a expressar-se per
escrit

La vida quotidiana en l’Egipte
antic

1 i 2: d’ampliació
1 i 2: interdisciplinàries
amb Llengua
2: interdisciplinària
amb Plàstica

Fitxa 10

Per a comprendre el que
has llegit

Comprensió de missatges
orals i escrits

1, 2 i 3: de reforç

15

Tipus d’activitats que es treballen amb les fitxes
Activitats interdisciplinàries
amb Llengua

Fitxa 9: activitats 1 i 2

Activitats complementàries

Fitxa 4: activitats 1 i 2
Fitxa 4: activitat 1

Activitats per a fer en equip
Fitxa 8: activitats 1 i 2
Fitxa 4: activitats 1 i 2
Fitxa 7: activitats 1 i 2
Activitats interdisciplinàries amb Plàstica
Fitxa 8: activitat 2
Fitxa 9: activitat 2
Fitxa 3: activitats 1, 2 i 3
Fitxa 5: activitats 1 i 2
Activitats d’ampliació
Fitxa 8: activitats 1 i 2
Fitxa 9: activitats 1 i 2
Fitxa 1: activitats 1, 2 i 3
Fitxa 2: activitats 1 a 5
Activitats de reforç

Fitxa 6: activitats 1 a 6
Fitxa 7: activitats 1 i 2
Fitxa 10: activitats 1, 2 i 3

16

Competències que es treballen amb les fitxes
Observació

Fitxa 1: activitat 1
Fitxa 2: activitats 1 a 5

Comprensió lectora
Fitxa 10: activitats 1, 2 i 3
Expressió escrita

Fitxa 9: activitats 1 i 2
Fitxa 1: activitats 2 i 3

Aplicació del que s’ha aprés

Fitxa 6: activitats 1 a 6
Fitxa 7: activitats 1 i 2
Fitxa 3: activitats 1, 2 i 3
Fitxa 4: activitats 1 i 2

Investigació i recerca d’informació
Fitxa 5: activitats 1 i 2
Fitxa 8: activitat 1
Fitxa 4: activitat 2
Fitxa 5: activitat 2
Creativitat
Fitxa 8: activitats 2 i 3
Fitxa 9: activitats 1 i 2
17

Continguts que es treballen amb les fitxes
Fitxa 1: activitats 2 i 3
Càlcul de l’àrea d’una piràmide
Fitxa 6: activitats 4, 5 i 6

Fitxa 1: activitat 1

Tipus de piràmides

Fitxa 6: activitats 3 i 6

Fitxa 7: activitats 1 i 2

Triangles equivalents

Fitxa 5: activitat 2

Els déus egipcis

Fitxa 4: activitats 1 i 2

Fitxa 3: activitats 1, 2 i 3
La vida quotidiana en l’Egipte antic
Fitxa 9: activitats 1 i 2
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La ciència en el Món Antic

Fitxa 5: activitat 1

Interpretació de missatges visuals i escrits

Fitxa 2: activitats 1 a 5

Comprensió de missatges orals i escrits

Fitxa 10: activitats 1, 2 i 3

L’escriptura jeroglífica

Fitxa 8: activitats 1 i 2

Volum d’una piràmide

Fitxa 6: activitats 1, 2 i 3

Solucions de «Les fitxes de PESSIGUET DE
SAL» (El misteri de la pirámide)
Fitxa 1

1: La primera és una piràmide triangular i la segona una

piràmide quadrangular.
2: Àrea total = àrea lateral + àrea de la base = ((a . h)/ 2)3 +
(√3/4)a2 = ((5x9)/2)3 + (√3/4) 52 = 67,5 + 10,81 = 78,31 m2

3a
h = ——
——
2

a

3
Àrea = — · a2
4

sent a el costat del triangle

3: Àrea total = Àrea lateral + àrea de la base = ((a . h)/2)3 + a2 =

67,5 + 25 = 92,5 m2

Fitxa 2

1: El déu Thot i la deessa Bastet.
2: S’ha pegat un colp al cap i no és capaç de recordar la

fórmula per a calcular l’àrea de les cares de la piràmide i poder
saber la quantitat exacta de pintura que necessitaran per a
pintar-la.
3: Els sacerdots de Seth. Ho fan perquè volen usar els seus
coneixements matemàtics en el seu temple.
4: Woser, el cap dels escribes i pare d’Herit.
5: A través d’un espill que troben en el temple del déu Thot.

Fitxa 3

1: El senet era un joc de taula en què, segons les pintures

murals que es conserven, els egipcis jugaven amb set peons
per jugador (encara que en algunes pintures apareixen 10
peons per jugador). El joc es considerava una referència al
sortilegi 17 del Llibre dels Morts, ja que representa el judici
d’Osiris, la victòria del difunt i l’entrada en el Duat. Pareix ser
que el mecanisme de joc guardava certes similituds amb el del
backgammon.
19

2: a) Raïm, magrana, meló d’Alger, dàtil, meló de tot l’any.
b) Els cereals (pa) i la cervesa.
3: a) Els camells es van introduir a l’època dels perses.
b) Els cavalls es van introduir durant la guerra amb

els hikses.
c) El principal mitjà de transport era el fluvial, a causa
de la importància del Nil i la dificultat per a transitar per via
terrestre a través del desert.

Fitxa 4

1 i 2: Resposta oberta.

Fitxa 5

1: Si en un triangle es traça una línia paral·lela a qualsevol

dels seus costats, s’obté un triangle que és semblant al triangle
donat.
2: Resposta oberta.

Fitxa 6

1: Volum = 1/3 AB . h

2:
3:
4:

5:
6:

AB = (√3/4)a2 = + (√3/4)602 = 1157 m2
Volum = 1/3 (1157 . 45) = 17355 m3
AB = a2 = 602 = 3600 m2
Volum = 1/3 (3600 . 45) = 54000 m3
La piràmide de base quadrada.
Àrea total = àrea lateral + àrea de la base =
((a . h)/2)3 + (√3/4)a2 = ((47x25)/2)3 + (√3/4)472 =
1762,5 + 955,40 = 2717,9 m2
Àrea total = àrea lateral + àrea de la base = ((a. h)/2)3 + a2 =
1762,5 + 2209 = 3971,5 m2
La piràmide de base quadrada.

Fitxa 7

1: Piràmide triangular. 2: Piràmide pentagonal.

Fitxa 8

1 i 2: Resposta oberta.

Fitxa 9

1 i 2: Resposta oberta.

Fitxa 10 1: Serà arquitecte. Es deduïx de l’interés per ajudar son pare
i de la inscripció que hi havia en les restes arqueològiques que
havien trobat els pares de Víctor: «Ahmés, arquitecte real».
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3

Els valors en el llibre

Valors principals desenvolupats en El misteri de la piràmide
Esperit investigador

Treball en equip

Valoració del patrimoni històric
i artístic

Amistat

Interculturalitat

Generositat
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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 dife-

rents 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 la
informació a l’hora d’elaborar una resposta.
Activitats de resposta curta: són aquelles en què cal una frase

només (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’ofe

rixen diverses opcions de resposta, de les quals només una és correcta. S’empren 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 misteri de la piràmide

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

1

Data: ................................................

1. Escriu el nom dels quatre xiquets que protagonitzen la història.
(Resposta curta - Comprendre globalment)

2

3

Per què Yasmine fingix al principi que parla pitjor la nostra llengua
del que realment ho fa? (Resposta oberta - Elaborar una interpretació)

Qui és Thot?
(Resposta múltiple - Reflexionar sobre el contingut)

a) Un faraó de la Dinastia I.
b) L’arquitecte de Nitocris.
c) El pare d’Ahmés.

4

Per què els pares de Víctor decidixen allotjar-se a l’hotel Els flamencs en comptes de triar un hotel més luxós al Caire?
(Resposta oberta - Comprendre globalment)

Pàgina 1
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d) El déu de l’escriptura.

PROVA DE COMPRENSIÓ LECTORA

El misteri de la piràmide

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

5

Data: ................................................

a) En què es diferencia la forma de parlar de Setka de la dels pares
de Víctor? (Resposta oberta - Reflexionar sobre la forma)

b) Indica si penses que la frase següent està escrita en l’estil de Setka
o en el de Víctor. (Resposta construïda corta - Reflexionar sobre la forma)

«Qui gosa pertorbar el meu domicili?».

6

Per què sol·licita Ahmés l’ajuda de Víctor i de Yasmine?
(Resposta oberta - Reflexionar sobre el contingut)

Per a què necessita Ankhaf calcular la superfície dels quatre costats
de la piràmide que està construint?
(Resposta múltiple - Reflexionar sobre el contingut)

a) Per a encarregar la pedra de la piràmide.
b) Per a encarregar la pintura necessària per a pintar la superfície de la piràmide.
c) Per a saber quants treballadors necessita en la construcció
de la piràmide.
d) Per a respondre una endevinalla que li ha plantejat Nitocris.
Pàgina 2
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7

PROVA DE COMPRENSIÓ LECTORA

El misteri de la piràmide

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

8

Data: ................................................

Per què cal que Víctor i Yasmine usen el mòbil en els càlculs?
(Resposta oberta - Elaborar una interpretació)

9

En quina unitat de mesura està la resposta que Víctor i Yasmine donen a Ankhaf per al seu problema?
(Resposta múltiple - Obtindre informació)

a) En metres quadrats.
b) En metres cúbics.
c) En arrobes.
d) En setats.

10

Què prenen per sopar Yasmine i Víctor a casa del pare d’Ahmés?

11

Per què creus que Ankhaf oferix als convidats, malgrat ser menors,
cervesa en comptes d’aigua?
(Resposta oberta - Elaborar una interpretació)

Pàgina 3
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(Resposta construïda curta - Obtindre informació)

PROVA DE COMPRENSIÓ LECTORA

El misteri de la piràmide

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

12

Data: ................................................

Qui és Bastet i quin paper exercix en el llibre? (Resposta oberta - Reflexionar sobre el contingut)

13

Penses que la història està explicada des del punt de vista de Víctor
o des del punt de vista de Yasmine? Raona la resposta. (Resposta construïda curta / Resposta oberta - Reflexionar sobre la forma)

14

Com arriben Víctor i Yasmine al temple de Seth? (Resposta construïda

15

Per què Víctor anomena el mòbil com el seu «vidre màgic» quan està
davant dels sacerdots de Seth? (Resposta oberta - Elaborar una interpretació)

Pàgina 4
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curta - Reflexionar sobre el contingut)

PROVA DE COMPRENSIÓ LECTORA

El misteri de la piràmide

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

16

Data: ................................................

Quin paper exercix Woser en la història?
(Resposta oberta - Comprendre globalment)

17

Quin és el càrrec de Woser en la cort de Nitocris? Quina importància té aquest càrrec per a la història?
(Resposta curta / Resposta oberta - Reflexionar sobre el contingut)

18

De qui és protector el déu Seth?
(Resposta múltiple - Obtindre informació)

a) Dels escribes.
b) Dels estrangers.
c) Dels sacerdots.

19

Què passa quan Víctor i Yasmine seguixen l’ombra de Thot per última vegada? (Resposta oberta - Reflexionar sobre el contingut)

Pàgina 5
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d) Dels vagabunds.

PROVA DE COMPRENSIÓ LECTORA

El misteri de la piràmide

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

Qui destruïx l’espill màgic al final? Per què?
(Resposta oberta - Elaborar una interpretació)

Pàgina 6
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20

Data: ................................................

Solucions de la prova de comprensió lectora
(El misteri de la piràmide)

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 quatre xiquets que protagonitzen la història.
(Resposta curta - Comprendre globalment)

Víctor / Yasmine / Ahmés / Herit.

2

Per què Yasmine fingix al principi que parla pitjor la nostra llengua
del que realment ho fa? (Resposta oberta - Elaborar una interpretació)
Resposta oberta.

3

Qui és Thot? (Resposta múltiple - Reflexionar sobre el contingut)
d) El déu de l’escriptura.

4

Per què els pares de Víctor decidixen allotjar-se a l’hotel Els flamencs en comptes de triar un hotel més luxós al Caire? (Resposta
oberta - Comprendre globalment)

Resposta oberta.

5

a) En què es diferencia la forma de parlar de Setka de la dels pares
de Víctor? (Resposta oberta - Reflexionar sobre la forma)

Resposta oberta.
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		 b) Indica si penses que la frase següent està escrita en l’estil de Setka
o en el de Víctor. (Resposta construïda curta - Reflexionar sobre la forma)
		
«Qui gosa pertorbar el meu domicili?».
La frase és de l’estil de Setka.

6

Per què sol·licita Ahmés l’ajuda de Víctor i de Yasmine? (Resposta
oberta - Reflexionar sobre el contingut)

Resposta oberta.

7

Per a què necessita Ankhaf calcular la superfície dels quatre costats
de la piràmide que està construint? (Resposta múltiple - Reflexionar sobre el contingut)

b) Per a encarregar la pintura necessària per a pintar la superfície
de la piràmide.

8

Per què cal que Víctor i Yasmine usen el mòbil en els càlculs? (Resposta oberta - Elaborar una interpretació)

Resposta oberta.

9

En quina unitat de mesura està la resposta que Víctor i Yasmine
donen a Ankhaf per al seu problema? (Resposta múltiple - Obtindre informació)

d) En setats.

10

Què prenen per sopar Yasmine i Víctor a casa del pare d’Ahmés?
(Resposta construïda curta - Obtindre informació)

Dàtils, meló, raïm, guatles rostides.

11

Per què creus que Ankhaf oferix als convidats, malgrat ser menors,
cervesa en comptes d’aigua? (Resposta oberta - Elaborar una interpretació)

Resposta oberta.
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12

Qui és Bastet i quin paper exercix en el llibre? (Resposta oberta - Reflexionar sobre el contingut)

És la deessa de la llar, amb cap de gata o de lleona. / Resposta
oberta.

13

Penses que la història està explicada des del punt de vista de Víctor
o des del punt de vista de Yasmine? Raona la resposta. (Resposta construïda curta / Resposta oberta - Reflexionar sobre la forma)

Des del punt de vista de Víctor / Resposta oberta.

14

Com arriben Víctor i Yasmine al temple de Seth? (Resposta construïda
curta - Reflexionar sobre el contingut)

Són arrossegats màgicament pel déu Seth.

15

Per què Víctor anomena el mòbil com el seu «vidre màgic» quan
està davant dels sacerdots de Seth? (Resposta oberta - Elaborar una interpretació)

Resposta oberta.

16

Quin paper exercix Woser en la història? (Resposta oberta - Comprendre
globalment)

És el pare d’Herit i el cap dels escribes.

17

Quin és el càrrec de Woser en la cort de Nitocris? Quina importància té aquest càrrec per a la història? (Resposta curta / Resposta oberta
- Reflexionar sobre el contingut)

És el cap dels Secrets de la Casa de la Vida, és a dir, el cap dels
escribes. / Resposta oberta.

18

De qui és protector el déu Seth? (Resposta múltiple - Obtindre informació)
b) Dels estrangers.
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19

Què passa quan Víctor i Yasmine seguixen l’ombra de Thot per última vegada? (Resposta oberta - Reflexionar sobre el contingut)
Resposta oberta.

20

Qui destruïx l’espill màgic al final? Per què? (Resposta oberta - Elaborar
una interpretació)

Resposta oberta.
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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 dissenyat per a treballar de manera col·laborativa algun aspecte relacionat 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 misteri de la piràmide

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

1

Data: ................................................

Els turistes i el déu Thot

Intel·ligències que treballem: lingüística, cineticocorporal, interperso-

nal.
Què fem?

Imaginarem que som un grup de visitants a les excavacions de la
piràmide de Nitocris i que a poqueta nit dues persones del grup veuen el
déu Thot i el seguixen.
Com ho fem?
1. Ens organitzem per grups (seguint les indicacions del mestre o la mes-

tra).
2. Cada grup escriu un guió on imagina on conduïx el déu Thot al grup i el

que passa després. El guió ha de tindre la forma d’una escena teatral breu
amb diàlegs i acotacions.
3. Cada grup repartix els personatges i prepara el decorat per a represen-

tar l’escena (ha de ser senzill, fet amb les mans). En acabant, assagem
la representació.
4. Representem l’escena a classe.

En acabar l’activitat, comentarem a l’aula els punts forts de cada
membre del grup durant l’exercici: qui ha tingut millors idees per a l’escena, qui ha treballat més en el muntatge del decorat, qui l’ha interpretada
millor, qui ha sigut més bon company o companya, etc.

© GRUPO ANAYA, S.A. Material fotocopiable autoritzat

Què valorem?

ACTIVITATS PER A TREBALLAR
LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

El misteri de la piràmide

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

2

Data: ................................................

Música egípcia

Intel·ligències que treballem: musical, lingüística, interpersonal, intra-

personal.
Què fem?

Ens inventarem una peça musical per a ambientar l’escena del llibre en la qual la reina Nitocris oferix un regal a Ankhaf.
Com ho fem?
1. Demanem al mestre o la mestra de música que ens ajude a buscar ban-

des sonores de pel·lícules o de videojocs sobre l’Egipte antic i les escoltem.
2. Inspirant-nos en aquesta música, ens organitzem per grups i intentem

crear una melodia «que sone egípcia» per a tocar-la amb la flauta o
cantar-la.
3. Inventem dins del grup una cançó senzilla sobre la generositat de la

reina Nitocris i la perícia d’Ankhaf. Primer, ens n’inventem la lletra i, tot
seguit, li posem música.
4. Assagem les nostres peces musicals i les interpretem per a tots els com-

panys i companyes.

En acabar l’activitat, comentarem a l’aula com ha sigut l’experiència
i què és el que més n’hem gaudit: triar la música, escoltar, imaginar el que
passava, emocionar-nos i deixar-nos portar pels nostres pensaments, etc.
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Què valorem?

ACTIVITATS PER A TREBALLAR
LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

El misteri de la piràmide

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

3

Data: ................................................

Inventem un senet

Intel·ligències que treballem: logicomatemàtica, lingüística, espaciovi-

sual, interpersonal.
Què fem?

En grups, inventarem un joc de taula inspirat en l’antic senet dels
egipcis. Per a això haurem de crear un tauler, peons i les regles del joc.
Com ho fem?
1. Ens organitzem per grups (seguint les indicacions del mestre o la mes-

tra).
2. Cada grup investiga sobre el que se sap del joc del senet i també sobre

altres jocs relacionats com el backgammon.
3. Basant-se en la investigació anterior, cada grup s’inventa les regles del

joc. L’únic requisit és respectar les dades fiables que es conserven sobre el senet egipci.
4. Entre tots creem les regles del joc i decidim en equip com serà el tauler.

Per a dibuixar-lo i fer els peons, ens repartirem les tasques.
5. Quan el joc estiga acabat, hi jugarem a classe.

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 normes 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.

© GRUPO ANAYA, S.A. Material fotocopiable autoritzat

Què valorem?
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