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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
El llibre de lectura

Les fitxes de PESSIGUET
DE SAL

A través de la història dels estudiants de
l’escola de Baeira, que lluiten perquè el
centre no tanque amb la creació d’un diari digital, l’alumnat de cinqué i sisé de Primària podrà aprendre sobre els diferents
tipus d’articles d’un diari i sobre el món
de la premsa en general. També reforçarà
els hàbits de lectura, adquirirà vocabulari
nou i una millor comprensió de la llengua
escrita.

El llibre conté 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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PESSIGUET DE SAL

Per a aplicar el que has aprés

1

Com està narrada La Veu de la Vall, en primera o en tercera
persona?

Contenidos
Contingut

2
4

La narració
publicidad

Qui són els protagonistes de la història?

Llig aquest passatge del llibre i respon: és una
descripció o un diàleg? Raona la resposta.

Actividades
Activitats
De reforç:
ampliación:
1, 2, 31i y4 2
En equipo: 1 y 2
Interdisciplinares
con Plástica: 1 y 2

La casa de Mila i Julio estava als afores del poble, a la
La història Era
estàuna
narrada
en present
o en passat?
carretera 3
de Castroalbo.
construcció
molt antiga
que es trobava quasi en ruïnes quan ells van arribar a
Baeira, però entre els dos l’havien restaurada i l’havien
convertida en una de les més boniques de la localitat, amb
les finestres pintades de blau clar i unes cortines de colors
© Grupo Anaya
alegres.
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PESSIGUET DE SAL

Per a educar en valors

1

Imagineu que sou els habitants d’un poble de la muntanya que
està dividit en dos bàndols: mig poble vol promocionar-lo per a
atraure turistes i l’altre mig té por que això pose en perill els
boscos i destruïsca la tranquil·litat amb què viuen. Per sorteig,
es decidirà en quin bàndol t’ha tocat. Una vegada ho sàpigues,
fes una redacció per a defendre la teua posició mitjançant
arguments. No t’oblides d’estructurar el text en
idees principals i idees secundàries.
Nom:

Contenidos
Contingut
La publicidad
Expressar
una opinió
Idees principals
iActividades
secundàries
Dedebat
ampliación: 1 y 2
El
En equipo: 1 y 2
Activitats
Interdisciplinares
con Plástica: 1 yi 22
D’ampliació:
En equip: 2

© Grupo Anaya

6

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 que es pot descarregar i fotocopiar basada en el model PISA,
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

1

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

1. Com usar aquest llibre

Abans de començar a llegir La Veu de la Vall, podem demanar a
l’alumnat que porte a classe diaris i revistes. En una sessió col·laborativa,
analitzarem per grups les diferents seccions d’un diari.

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

Després, també en grups, els podem dir que dissenyen un diari digital propi. Hauran de posar-li un nom i decidir quines secciones tindrà. També podran decidir quins articles o reportatges els agradaria incloure en la
publicació.
Els diferents grups aniran exposant a classe com seria el seu diari digital. En acabar la sessió, convidarem a tota la classe a conéixer les aventures
de Miguel, Sofía, Carlota i Ángel, i la forma com aquests, en el llibre, emprenen la creació de La Veu de la Vall, la seua publicació en la xarxa. Podem
aprofitar per a introduir el tema de la despoblació d’algunes zones rurals a
Espanya, que és un altre dels assumptes que es tracten en el llibre, i preguntar-los quines estratègies proposarien ells per a evitar que un poble perda
habitants.

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)
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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.

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

Resum de competències, continguts i tipus d’activitats

Solucions de «Les fitxes de PESSIGUET DE
SAL» (La Veu de la Vall)

Fitxa 1

Número
de fitxa

Competències

Continguts

Activitats

Fitxa 1

Per a aplicar el que
has aprés

La narració

1, 2, 3 i 4: de reforç

Fitxa 2

Per a comprendre
el que has llegit

La narració

1 a 5: de reforç

Fitxa 3

Per a aplicar el que has
aprés

Seccions d’un diari

1, 2 i 3: d’ampliació
3: en equip

Per a buscar informació

Per a expressar-se per
escrit

El text periodístic
Les cartes al director

Fitxa 6

Per a buscar informació

La ressenya
Expressar una opinió

1 i 2: d’ampliació

1: Carlota: 6é; Ángel: 6é; Miguel: 5é; Sofía: 5é.
2: Un diari digital (c).
3: Atraure famílies amb fills al poble perquè no tanquen

Fitxa 7

Per a fomentar
la creativitat

La publicitat

1 i 2: d’ampliació,
en equip,
interdisciplinàries amb
Plàstica

l’escola.

Fitxa 8

Per a educar en valors

Expressar una opinió
Idees principals i secundàries
El debat

1 i 2: d’ampliació
2: en equip

casa, no hi ha línies de diàleg ni s’hi reproduïx cap conversa,
etc.

3

Fitxa 2

Els valors en el llibre

4: Sí, perquè finalment l’escola no tanca.
5: Troben un os de dinosaure. És important perquè desperta

l’interés pel poble, fet que ajuda a atraure famílies noves a
Baeira.

Valors principals desenvolupats en La Veu de la Vall
Emprenedoria social

Fitxa 3

Seccions d’un diari

Fitxa 4

Fitxa 5

1: En tercera persona.
2: Ángel, Carlota, Sofía i Miguel.
3: En passat.
4: Descripció; perquè s’expliquen les característiques d’una

L’entrevista

1 i 2: de reforç

1 i 2: d’ampliació
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1: Un reportatge és un treball de recerca periodística que un

reporter realitza sobre un fet, un personatge o sobre qualsevol
altre tema; mentre que una notícia és una informació que
es publica sobre un fet o un succés recent. El reportatge
aprofundix més que la notícia, la notícia es publica amb més
immediatesa.
2: Un sobre agricultura ecològica i un altre sobre les cases
buides al poble de Baeira.
3: Resposta oberta.

Treball en equip

Valoració del patrimoni
natural i cultrual

Amistat

Superació, resiliència

Lluita contra els prejudicis

Fitxa 4

1 i 2: Resposta oberta.

Fitxa 5

1 i 2: Resposta oberta.

Fitxa 6

1 i 2: Resposta oberta.

Fitxa 7

1 i 2: Resposta oberta.
19

ACTIVITATS PER A TREBALLAR
LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

5
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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 baixar i fotocopiar per a distribuir entre l’alumnat.

La Veu de la Vall

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

2

........................................

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

Juguem a ser crítics

Intel·ligències que treballem: logicomatemàtica, lingüística i intraper-

sonal.
Què fem?

Anirem a la biblioteca per a seleccionar un llibre i escriure una ressenya on expressarem la nostra opinió sobre aquest amb arguments lògics
i raonats. En l’última part de la ressenya, reflexionarem sobre les emocions
que ens ha provocat el llibre.
G

LO

IC
O

MA
TE

MÀ
T IC
A

ESPACIAL

TR
IN

AP
ER
SO
NA

Com ho fem?
1. Anem a la biblioteca i, en silenci, busquem un llibre que ens atraga per

L
ORA
CINETICOCORP

A
NATURALIST

L

a fer el treball. Hem de dedicar almenys vint minuts per a investigar els
llibres i triar-ne un, i cal que respectem les normes de la biblioteca.

ferenciades: una en la qual explicarem raonadament el que més ens
ha cridat l’atenció del llibre, i una altra on reflectirem el que ens ha fet
sentir la lectura.

En acabar l’activitat, comentarem a classe com ha sigut l’experiència
i què és el que més n’hem gaudit. També parlarem sobre els aspectes que
ens han resultat més difícils.
Dedicarem una estona, al final de la sessió, a intentar explicar de manera raonada per què triem aquest llibre entre tots els de la biblioteca i no
un altre, i compararem els nostres arguments amb els dels altres companys.

© GRUPO ANAYA, S.A. Material fotocopiable autoritzat
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flexions que ens suggerisca i les emocions que ens provoque.
3. Quan acabem el llibre, escrivim una ressenya amb dues parts ben di-

Què valorem?

M
US

34

2. Llegim el llibre a poc a poc, en el temps lliure, i anem apuntant les re-

1

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 La Veu de la Vall, podem demanar a
l’alumnat que porte a classe diaris i revistes. En una sessió col·laborativa,
analitzarem per grups les diferents seccions d’un diari.
Després, també en grups, els podem dir que dissenyen un diari digital propi. Hauran de posar-li un nom i decidir quines seccions tindrà. També
podran decidir quins articles o reportatges els agradaria incloure en la publicació.
Els diferents grups aniran exposant a classe com seria el seu diari digital. En acabar la sessió, convidarem a tota la classe a conéixer les aventures
de Miguel, Sofía, Carlota i Ángel, i la forma com aquests, en el llibre, emprenen la creació de La Veu de la Vall, la seua publicació en la xarxa. Podem
aprofitar per a introduir el tema de la despoblació d’algunes zones rurals a
Espanya, que és un altre dels assumptes que es tracten en el llibre, i preguntar-los quines estratègies proposarien ells per a evitar que un poble perda
habitants.
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

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 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.

12

Estructura de les fitxes d’activitats
Informació sobre les competències
i les capacitats que s’hi treballen.

1

Per a comprendre el que has
llegit

PESSIGUET DE SAL

2

Anota a quin curs va cada un dels quatre protagonistes de La Veu
de la Vall.
Carlota:

Ángel:

Miguel:

Sofía:

Contenidos
Contingut
La narració
publicidad
Actividades
Activitats

2

Què és La Veu de la Vall dins de la història?
a) Una llegenda.

De reforç:
ampliación:
1, 2, 3,1 4y i25
En equipo: 1 y 2
Interdisciplinares
con Plástica: 1 y 2

b) Una revista en paper.
c) Un diari digital.
d) El títol d’un llibre.

© 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 aplicar el que
has aprés

La narració

1, 2, 3 i 4: de reforç

Fitxa 2

Per a comprendre
el que has llegit

La narració

1 a 5: de reforç

Fitxa 3

Per a aplicar el que has
aprés

Seccions d’un diari

1, 2 i 3: d’ampliació
3: en equip

Fitxa 4

Per a buscar informació

Fitxa 5

Per a expressar-se per
escrit

El text periodístic
Les cartes al director

1 i 2: d’ampliació

Fitxa 6

Per a buscar informació

La ressenya
Expressar una opinió

1 i 2: d’ampliació

Fitxa 7

Per a fomentar
la creativitat

La publicitat

1 i 2: d’ampliació,
en equip,
interdisciplinàries amb
Plàstica

Per a educar en valors

Expressar una opinió
Idees principals i secundàries
El debat

1 i 2: d’ampliació
2: en equip

Fitxa 8
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Seccions d’un diari
L’entrevista

1 i 2: de reforç

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

Competències

Continguts

Activitats

Fitxa 9

Per a expressar-se
oralment

La narració
La llegenda

1 i 2: d’ampliació

Fitxa 10

Per a comprendre
el que has llegit

El text periodístic
El debat

1, 2 i 3: d’ampliació
1: en equip
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Tipus d’activitats que es treballen amb les fitxes
Fitxa 3: activitat 3

Activitats per a fer en equip

Fitxa 7: activitats 1 i 2

Fitxa 10: activitat 1

Activitats interdisciplinàries amb Plàstica

Fitxa 7: activitats 1 i 2

Fitxa 3: activitats 1, 2 i 3

Fitxa 5: activitats 1 i 2

Fitxa 6: activitats 1 i 2

Activitats d’ampliació

Fitxa 7: activitats 1 i 2

Fitxa 8: activitats 1 i 2

Fitxa 9: activitats 1 i 2

Fitxa 10: activitats 1, 2 i 3

Fitxa 1: activitats 1, 2, 3 i 4

Activitats de reforç

Fitxa 2: activitats 1 a 5

Fitxa 4: activitats 1 i 2
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Competències que es treballen amb les fitxes
Fitxa 1: activitats 1, 2 i 3
Fitxa 3: activitat 2
Comprensió lectora
Fitxa 2: activitats 1 a 5
Fitxa 10: activitats 1 i 2
Fitxa 3: activitat 3
Fitxa 5: activitats 1 i 2
Expressió escrita

Fitxa 6: activitats 1 i 2
Fitxa 8: activitat 1
Fitxa 9: activitats 1 i 2
Fitxa 8: activitat 2

Expressió oral

Fitxa 9: activitats 1 i 2
Fitxa 10: activitat 1

Formació en valors

Fitxa 8: activitats 1 i 2
Fitxa 1: activitat 4

Raonament i relació de conceptes
Fitxa 3: activitat 1
Fitxa 4: activitats 1 i 2
Investigació i recerca d’informació

Fitxa 5: activitat 1
Fitxa 6: activitats 1 i 2
Fitxa 7: activitats 1 i 2

Creativitat
Fitxa 9: activitats 1 i 2
17

Continguts que es treballen amb les fitxes
Fitxa 1: activitats 1, 2, 3 i 4
La narració

Fitxa 2: activitats 1 a 5
Fitxa 9: activitats 1 i 2
Fitxa 4: activitats 1, 2 i 3

El text periodístic
Fitxa 10: activitats 1 i 2
Fitxa 6: activitats 1 i 2
Expressar una opinió
Fitxa 8: activitats 1 i 2
Idees principals i secundàries

Fitxa 8: activitats 1 i 2
Fitxa 8: activitats 1i 2

El debat
Fitxa 10: activitat 1
La ressenya

Fitxa 6: activitats 1 i 2

L’entrevista

Fitxa 4: activitats 2 i 3

Les cartes al director

Fitxa 5: activitat 2

La publicitat

Fitxa 7: activitats 1 i 2

La llegenda

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

Seccions d’un periòdic
Fitxa 4: activitats 1 i 2

18

Solucions de «Les fitxes de PESSIGUET DE
SAL» (La Veu de la Vall)

Fitxa 1

1: En tercera persona.
2: Ángel, Carlota, Sofía i Miguel.
3: En passat.
4: Descripció; perquè s’expliquen les característiques d’una

casa, no hi ha línies de diàleg ni s’hi reproduïx cap conversa,
etc.

Fitxa 2

1: Carlota: 6é; Ángel: 6é; Miguel: 5é; Sofía: 5é.
2: Un diari digital (c).
3: Atraure famílies amb fills al poble perquè no tanquen

l’escola.
4: Sí, perquè finalment l’escola no tanca.
5: Troben un os de dinosaure. És important perquè desperta
l’interés pel poble, fet que ajuda a atraure famílies noves a
Baeira.

Fitxa 3

1: Un reportatge és un treball de recerca periodística que un

reporter realitza sobre un fet, un personatge o sobre qualsevol
altre tema; mentre que una notícia és una informació que
es publica sobre un fet o un succés recent. El reportatge
aprofundix més que la notícia, la notícia es publica amb més
immediatesa.
2: Un sobre agricultura ecològica i un altre sobre les cases
buides al poble de Baeira.
3: Resposta oberta.

Fitxa 4

1 i 2: Resposta oberta.

Fitxa 5

1 i 2: Resposta oberta.

Fitxa 6

1 i 2: Resposta oberta.

Fitxa 7

1 i 2: Resposta oberta.
19

Fitxa 8

1 i 2: Resposta oberta.

Fitxa 9

1 i 2: Resposta oberta.

Fitxa 10 1: Resposta oberta.

2: La UCI és la Unitat de cures intensives, també unitat de

vigilància intensiva, d’un hospital. La frase significa que un
poble que es queda sense escola i sense bar està en perill greu
de desaparició.
3: Vol dir que el poble pertany a una zona tan despoblada
que recorda a la Sibèria Russa en aquest aspecte, ja que és un
territori molt despoblat.

20

3

Els valors en el llibre
Valors principals desenvolupats en La Veu de la Vall
Emprenedoria social

Treball en equip

Valoració del patrimoni
natural i cultrual

Amistat

Superació, resiliència

Lluita contra els prejudicis

21

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 seleccionar 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’oferixen 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

La Veu de la Vall

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

1

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

Escriu el nom dels quatre personatges principals del llibre.
(Resposta curta – Comprendre globalment)

2

Per què l’Administració ha decidit tancar l’escola de Baeira?
(Resposta oberta – Elaborar una interpretació)

3

Qui és Julio en la història? Marca la resposta correcta.
(Resposta múltiple complexa – Reflexionar sobre el contingut)

a) L’inspector d’Educació.
b) La parella de Mila.
c) Un dissenyador d’aplicacions per al mòbil.

4

Per què els xiquets decidixen crear La Veu de la Vall?
(Resposta oberta – Comprendre globalment)

Pàgina 1
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d) El propietari del bar de Baeira.

PROVA DE COMPRENSIÓ LECTORA

La Veu de la Vall

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

5

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

Quin personatge del llibre té una forma d’expressar-se més antiquada que la dels altres? Per què creus que és així?
(Resposta curta – Reflexionar sobre la forma)

Contesta les preguntes següents.
(Respostes obertes – Reflexionar sobre el contingut)

1. Per què va anar Hans a Baeira per primera vegada?

2. Per què va decidir quedar-se a viure al poble i a què es dedica?

Pàgina 2
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6

PROVA DE COMPRENSIÓ LECTORA

La Veu de la Vall

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

7

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

Per què demanen els protagonistes ajuda al senyor Cándido? Marca la resposta correcta.
(Resposta múltiple – Reflexionar sobre el contingut)

a) Perquè és un expert en xarxes socials.
b) Perquè manté contacte amb molts dels antics alumnes de
Baeira que ara viuen en altres llocs.
c) Perquè creuen que pot influir en la inspectora d’Educació.
d) Perquè té fills menuts i si se’n va a viure a Baeira no tancaran l’escola.

8

Per què el personatge de Tomasa provoca el recel dels altres habitants de Baeira?
(Resposta oberta – Elaborar una interpretació)

Quins arguments dóna Hans durant l’entrevista per a animar a les
famílies a anar a viure a Baeira? Marca la resposta correcta.
(Resposta múltiple complexa – Reflexionar sobre el contingut)

a) Que hi ha molt bones possibilitats de trobar faena.
b) Que la vida és més sana que a la ciutat.
c) Que hi ha moltes cases disponibles a bon preu.
d) Que les roques de la zona són molt interessants.
Pàgina 3
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9

PROVA DE COMPRENSIÓ LECTORA

La Veu de la Vall

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

10

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

Sobre què tracta el reportatge que fan junts Ángel i Carlota per a La
Veu de la Vall?
(Resposta curta – Obtindre informació)

11

Per què la llegenda del Cuélebre que explica Tomasa als protagonistes acaba influint positivament en el desenllaç de la història?
(Resposta oberta – Comprendre globalment)

Qui és Ramón, a què es dedica i quina relació té amb Baeira?
(Resposta curta – Reflexionar sobre el contingut)

Pàgina 4
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PROVA DE COMPRENSIÓ LECTORA

La Veu de la Vall

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

13

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

En el llibre es diu que els xiquets mengen castanyes «per no desairar l’oferiment de Hans». Quina de les expressions següents significa el mateix que desairar? Marca la resposta correcta.
(Resposta múltiple – Reflexionar sobre la forma)

a) Molestar.
b) Desanimar.
c) Menysprear.
d) Fer cas omís.

14

Quins tipus de cases i d’edificis tradicionals asturians es mencionen
en el llibre?
(Resposta curta – Obtindre informació)

Resumix en menys de sis línies la llegenda del Cuélebre.
(Resposta oberta – Comprendre globalment)

Página 5
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15

PROVA DE COMPRENSIÓ LECTORA

La Veu de la Vall

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

16

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

A quina època pertany l’os trobat a l’hort de Tomasa?
(Resposta curta – Obtindre informació)

17

Per què creus que Tomasa no havia explicat abans als habitants del
poble que el seu germà i ella quan eren menuts havien enterrat un
os estrany?
(Resposta oberta – Elaborar una interpretació)

18

Quin esdeveniment se celebra en l’«Epíleg» durant un lluminós cap
de setmana de juny? Marca la resposta correcta.
(Resposta múltiple – Obtindre informació)

a) El primer festival de cinema de Baeira.
b) Un mercat medieval.
c) La continuïtat de l’escola de Baeira.

19

Per què Carlota i Ángel se senten un poc tristos al final de la història?
(Resposta oberta – Comprendre globalment)

Pàgina 6
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d) El primer Festival del Cuélebre.

PROVA DE COMPRENSIÓ LECTORA

La Veu de la Vall

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

Què és el que «comença» entre Ángel i Carlota en l’últim capítol del
llibre?
(Resposta oberta – Elaborar una interpretació)

Pàgina 7

© GRUPO ANAYA, S.A. Material fotocopiable autoritzat

20

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

Solucions de la prova de comprensió lectora
(La Veu de la Vall)

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 personatges principals del llibre. (Resposta
curta – Comprendre globalment)

Carlota, Ángel, Sofía i Miguel.

2

Per què l’Administració ha decidit tancar l’escola de Baeira? (Resposta oberta – Elaborar una interpretació)

Perquè el curs següent només hi haurà deu alumnes i l’Administració ha decidit que no és rendible mantindre-la oberta amb tan
poc alumnat.

3

Qui és Julio en la història? Marca la resposta correcta. (Resposta múltiple complexa – Reflexionar sobre el contingut)

b) La parella de Mila.
c) Un dissenyador d’aplicacions per al mòbil.

4

Per què els xiquets decidixen crear La Veu de la Vall? (Resposta oberta
– Comprendre globalment)

Per a donar a conéixer millor el poble i atraure noves famílies
perquè hi vagen a viure amb l’objectiu que hi haja més alumnes a
l’escola i no la tanquen.

30

5

Quin personatge del llibre té una forma d’expressar-se més antiquada que la dels altres? Per què creus que és així? (Resposta curta
– Reflexionar sobre la forma)

Tomasa. Perquè és més vella que els altres, no ha eixit mai de Baeira i es relaciona poc amb la gent més jove.

6

Contesta les preguntes següents. (Respostes obertes – Reflexionar sobre el
contingut)

		

1. Per què va anar Hans a Baeira per primera vegada?
Per a estudiar el Juràssic a la serralada Cantàbrica, ja que és geòleg.

		

2. Per què va decidir quedar-se a viure al poble i a què es dedica?
S’hi va quedar a viure perquè li va agradar el lloc. Es dedica a
l’apicultura.

7

Per què demanen els protagonistes ajuda al senyor Cándido? Marca la resposta correcta. (Resposta múltiple – Reflexionar sobre el contingut)
b) Perquè manté contacte amb molts dels antics alumnes de Baeira que ara viuen en altres llocs.

8

Per què el personatge de Tomasa provoca el recel dels altres habitants de Baeira? (Resposta oberta – Elaborar una interpretació)
Perquè és vella, no és massa agradable físicament, viu aïllada i a
vegades ha tingut discussions amb alguns veïns.

9

Quins arguments dóna Hans durant l’entrevista per a animar a les
famílies a anar a viure a Baeira? Marca la resposta correcta. (Resposta
múltiple complexa – Reflexionar sobre el contingut)

b) Que la vida és més sana que a la ciutat.
d) Que les roques de la zona són molt interessants.
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10

Sobre què tracta el reportatge que fan junts Ángel i Carlota per a La
Veu de la Vall? (Resposta curta – Obtindre informació)
Sobre cases buides de la localitat de Baeira.

11

Per què la llegenda del Cuélebre que explica Tomasa als protagonistes acaba influint positivament en el desenllaç de la història?
(Resposta oberta – Comprendre globalment)

Perquè gràcies a la història troben l’os de dinosaure que acabarà
convertint-se en una notícia viral en Internet.

12

Qui és Ramón, a què es dedica i quina relació té amb Baeira? (Resposta curta – Reflexionar sobre el contingut)

És el líder de la banda de rock Els imprevisibles, es dedica a la
música i coneix Baeira perquè son pare era d’allà i hi passava els
estius de menut.

13

En el llibre es diu que els xiquets mengen castanyes «per no desairar
l’oferiment de Hans». Quina de les expressions següents significa el
mateix que desairar? Marca la resposta correcta. (Resposta múltiple –
Reflexionar sobre la forma)

c) Menysprear.

14

Quins tipus de cases i d’edificis tradicionals asturians es mencionen
en el llibre? Resposta curta – Obtindre informació)
Casería, panera, hórreo, casa de corredor i casa mariñana.

15

Resumix en menys de sis línies la llegenda del Cuélebre. (Resposta
oberta – Comprendre globalment)

Resposta oberta.
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16

A quina època pertany l’os trobat a l’hort de Tomasa? (Resposta curta –
Obtindre informació)

Al Juràssic superior.

17

Per què creus que Tomasa no havia explicat abans als habitants del
poble que el seu germà i ella quan eren menuts havien enterrat un
os estrany? (Resposta oberta – Elaborar una interpretació)
Perquè el seu marit la va convéncer que era molt fantasiosa i que
per culpa de la seua fantasia el seu fill havia acabat convertint-se
en drogodependent.

18

Quin esdeveniment se celebra en l’«Epíleg» durant un lluminós cap
de setmana de juny? Marca la resposta correcta. (Resposta múltiple –
Obtindre informació)

d) El primer Festival del Cuélebre.

19

Per què Carlota i Ángel se senten un poc tristos al final de la història? (Resposta oberta – Comprendre globalment)
Perquè a pesar que han aconseguit que l’escola no es tanque, ells
hauran d’abandonar-la per a anar a l’institut de Castroalbo.

20

Què és el que «comença» entre Ángel i Carlota en l’últim capítol del
llibre? (Resposta oberta – Elaborar una interpretació)
Una història d’amor entre els dos.

33

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 baixar i fotocopiar per a distribuir entre l’alumnat.
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ACTIVITATS PER A TREBALLAR
LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

La Veu de la Vall

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

1

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

Contacontes: La llegenda
del Cuélebre

Intel·ligències que treballem: lingüística, cineticocorporal, musical i in-

terpersonal.
Què fem?

Explicarem la llegenda del Cuélebre que hi ha en el llibre a la nostra
manera i intentarem donar-li tota l’expressivitat possible perquè resulte
misteriosa i una miqueta terrorífica.
Com ho fem?
1. Ens organitzem per grups (segons les indicacions del mestre o la mes-

tra).
2. Cada grup escriu la seua versió de la llegenda del Cuélebre inspirada

en la narració de Tomasa del llibre, però li canviem tot el que vulguem.
3. Tot seguit, ens repartim el text: cada membre del grup assajarà un frag-

ment, fent molta atenció a l’entonació i procurant que sone inquietant.
4. Dins del grup preparem l’ambientació per al contacontes: llums (o fos-

cor) efectes de so, disfresses, etc.

Què valorem?

En acabar l’activitat, comentarem a classe els punts forts de cada
membre del grup: qui ha tingut més bones idees per a reescriure la llegenda, qui ha treballat més en el muntatge de l’ambientació, qui ha entonat
i narrat millor el text, qui ha sigut més bon company o companya, etc.
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5. Contem el conte a classe tal com l’hem preparat.

ACTIVITATS PER A TREBALLAR
LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

La Veu de la Vall

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

2

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

Juguem a ser crítics

Intel·ligències que treballem: logicomatemàtica, lingüística i intraper-

sonal.
Què fem?

Anirem a la biblioteca per a seleccionar un llibre i escriure una ressenya on expressarem la nostra opinió sobre aquest amb arguments lògics
i raonats. En l’última part de la ressenya, reflexionarem sobre les emocions
que ens ha provocat el llibre.
Com ho fem?
1. Anem a la biblioteca i, en silenci, busquem un llibre que ens atraga per

a fer el treball. Hem de dedicar almenys vint minuts per a investigar els
llibres i triar-ne un, i cal que respectem les normes de la biblioteca.
2. Llegim el llibre a poc a poc, en el temps lliure, i anem apuntant les re-

flexions que ens suggerisca i les emocions que ens provoque.
3. Quan acabem el llibre, escrivim una ressenya amb dues parts ben di-

ferenciades: una en la qual explicarem raonadament el que més ens
ha cridat l’atenció del llibre, i una altra on reflectirem el que ens ha fet
sentir la lectura.

En acabar l’activitat, comentarem a classe com ha sigut l’experiència
i què és el que més n’hem gaudit. També parlarem sobre els aspectes que
ens han resultat més difícils.
Dedicarem una estona, al final de la sessió, a intentar explicar de manera raonada per què triem aquest llibre entre tots els de la biblioteca i no
un altre, i compararem els nostres arguments amb els dels altres companys.
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Què valorem?

ACTIVITATS PER A TREBALLAR
LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

La Veu de la Vall

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

3

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

Una exposició
sobre els dinosaures

Intel·ligències que treballem: naturalista, espaciovisual i interpersonal.
Què fem?

Entre tota la classe, muntarem una exposició sobre els dinosaures,
amb panells explicatius, objectes, murals i, fins i tot, vídeos o presentacions audiovisuals, si ho volem.
Com ho fem?
1. En una sessió amb tots els companys i companyes, decidirem què inclou-

rem en l’exposició, què aportarà cada un i cada una i com treballarem.
2. Dediquem com a mínim una setmana per a preparar els materials de

l’exposició: per a això, primer cal que busquem informació sobre diferents
tipus de dinosaures; tot seguit, confeccionarem murals i panells amb la
informació obtinguda; i, finalment, classificarem els objectes, els llibres,
les fotografies i els dibuixos sobre dinosaures que aporten els altres companys i companyes.
3. Muntem l’exposició amb tots els materials que hem preparat.
4. Convidem a altres companys i companyes de l’escola, personal docent

Què valorem?

En acabar l’activitat, comentarem les aportacions que ha fet cada company i companya a l’exposició; en destacarem els punts forts: per exemple,
podem fixar-nos en qui s’ha esforçat més amb els dibuixos, qui ha trobat informació més interessant, qui ha tingut més bones idees per a distribuir els
objectes de l’exposició, qui ha treballat millor en equip, etc. També podem reflexionar tots junts sobre els aspectes que podríem millorar entre tots quan
muntem una altra exposició.
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i pares i mares perquè la gaudisquen.

Àrea de Llengua

A partir de 10 anys

www.anayainfantilyjuvenil.com

