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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 reptes nous del sistema educatiu. dirigida a l’Educació 
Primària, aquesta col·lecció combina la literatura amb els continguts de 
diferents matèries del currículum: cada llibre tracta aquests continguts 
mitjançant una història de ficció que presenta una trama seductora i di-
vertida 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 amb propostes per a fer 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 Premio Hiperión de 
Poesia i el Premio Barco de Vapor de literatura Infantil. 

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 les edats primerenques, així com en l’experiència de nombrosos do-
cents. A més de ser suggestiu i dinamitzador (amb dramatitzacions i mate-
rials complementaris escrits per l’autora), s’ha dissenyat acuradament per 
a aconseguir una animació a la lectura eficaç en tots els nivells d’Educació 
Primària. 

Confiem que tant l’alumnat com el personal educador trobeu en 
aquests llibres el «pessiguet de sal» tan necessari per a estimular la creati-
vitat i transmetre la il·lusió a la tasca diària. 
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Materials de PESSIGUET
 dE SAL
Per a l’alumnat

PE
SS

IG
UE

T 
DE

 S
AL

Contingut

Educació   
en valors

Activitats

Reforç: 1

Ampliació: 2

9 Per a comprendre el que has llegit

1 Els nans del conte no diuen mai els seus noms. 
Per què creus que ho fan? Subratlla amb una
línia roja la resposta correcta.

a) Perquè fan coses roïnes i, per això, no volen que se sàpia 
el seu nom.

b) Perquè volen mantindre en secret les bones obres que 
realitzen.

c) Perquè en realitat aquests nans no tenen nom.

d) Perquè no els agraden els seus noms i no volen que ningú 
els conega.

© Grupo Anaya

el seu nom.

Nom:  

2 En aquesta sopa de lletres estan les sis paraules de l’activitat anterior. 
Troba-les.

F G H J N T O L X C W U T Z A

S Ç G H J U V A D F R F L O T

E S D J A R D I N E R A Q P M

M D L P S T H N V C B N S A B

À Z X C W O R T Ç D F A L P H

F F O U T R C X A F G L J E R

O M L I U Y T X C V F G Ç R C

R D F B A N C Ç R T P K Ç E V

R S J H C O N T E N I D O R E

C D E Ç X C U J H N O P R A S

E D C G Ç J U R Q E T V H J Q

Nom:

M D L P S T H N V C B N S A B

À Z X C W O R T Ç D F A L P H

F F O U T R C X A F G L J E R

O M L I U Y T X C V F G Ç R C

R D F B A N C Ç R T P K Ç E V

R S J H C O N T E N I D O R E

C D E Ç X C U J H N O P R A S

E D C G Ç J U R Q E T V H J Q

PE
SS

IG
UE

T 
DE

 S
AL

Contingut

La localitat:  
el mapa

Activitats

Reforç: 1  

Ampliació: 2 i 3 

Interdisciplinària 
amb Plàstica:  3

Per a aplicar el que has aprés1
1 Aquest és el mapa de la ciutat del conte. Indica amb � etxes 

blaves el camí que hauria de fer Blancaneu per a anar des 
de la Casa dels Nans � ns a l’edi� ci marcat amb un cercle 
roig.

© Grupo Anaya

El llibre de lectura
Mitjançant una recreació del conte de 
Blancaneu, l’alumnat del Primer cicle de 
Primària podrà familiaritzar-se amb aspec-
tes relacionats amb el medi urbà: com és 
una ciutat, els serveis principals i qui 
són els empleats municipals. Alhora, 
reforçarà l’hàbit de lectura, adquirirà voca-
bulari nou i millorarà la comprensió de la 
llengua escrita. 

Les fi txes de PESSIGUET 
dE SAL

El llibre conté deu fi txes en color perquè 
els xiquets i les xiquetes facen activitats, 
tant dins com fora de l’aula. Aquestes ac-
tivitats complementen la lectura i reforcen 
els continguts curriculars treballats en el 
conte. També s’hi inclou una postal (que 
pot servir de «Prova de diagnòstic») perquè 
l’alumnat hi escriga al revers.
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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. Així, us oferim 
orientacions per al seu ús organitzades 
en quadres pràctics. Conté, a més, altres 
materials complementaris (dramatit-
zacions, resums en vers, vocabulari).

Els Biblionautes
Són els quatre personatges que acom-
panyaran els xiquets i les xiquetes en el 
viatge a l’interior dels llibres i que perme-
tran que us enfronteu a l’animació de la 
lectura d’una manera original i divertida, 
bé a través de les dramatitzacions que 
s’oferixen en aquesta Proposta didàctica, 
bé a través de les improvisacions.

Per al professorat

 que acom- que acom-
panyaran els xiquets i les xiquetes en el panyaran els xiquets i les xiquetes en el 
viatge a l’interior dels llibres i que perme-viatge a l’interior dels llibres i que perme-

Els BiblionautesEls Biblionautes
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Així és la Proposta didàctica

Continguts
•	 Competències bàsiques

•	 Objectius per àrees

•	 Continguts curriculars

•	 Metodologia

•	 Ús de les fi txes 

•	 Els valors en el llibre 

•	 Prova de diagnòstic

Vocabularidramatitzacions

21

Resum de competències, continguts i tipus d’activitats

Número
de fi txa Competències Continguts Activitats

Fitxa 7
Per a aplicar el que has 

aprés

La localitat: tipus de 
localitats; parts

d’una ciutat

1: De reforç

2: Interdisciplinària

3: Complementària 

4: D’educació
en valors

Fitxa 8
Per a aplicar el que has 

aprés
Educació viària: 

les multes

1, 2: De reforç

3: Per a fer en equip 

3, 4: Interdisciplinàries 
amb Llengua

Fitxa 9
Per a comprendre el que 

has llegit
Educació en valors

1: De reforç

2: D’ampliació i 
d’educació en valors

Fitxa 10
Per a comprendre el que 

has llegit
Educació en valors

1, 2 , 3: De reforç

4, 5: D’ampliació

5: Per a fer en equip

Per a aplicar el que has Educació viària: 
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5 Ús de les fi txes

Cada títol de PESSIGUET DE SAL va acompanyat de deu fi txes 
amb diverses activitats per a treballar els continguts del llibre tant dins 
com fora de l’àula. A més, en cada fi txa fi gura 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 incloure una gamma àm-
plia d’usos i, en funció d’aquests, les hem classifi cades de la manera se-
güent:

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

Activitats d’ampliació: Per a aprofundir en els continguts del 
currículum, 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 desen-
volupen fora de l’àmbit escolar i que requerixen de monitoratge per part d’un 
adult.

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 transver-
sal que, partint dels continguts d’una àrea determinada, permeten treba-
llar aspectes formatius relacionats amb l’adquisició d’hàbits saludables 
i d’actituds de cooperació, integració i solidaritat. 
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3 Continguts curriculars

Continguts de Coneixement del medi I
(Primer de Primària)
• El carrer: característiques i mobiliari urbà.

• Ofi cis.

• Educació viària.

• Convivència al carrer.

Continguts de Coneixement del medi II
(Segon de Primària)
• La localitat: l’ajuntament i els serveis públics.

• Educació viària.

• Ofi cis.

31

TOTS: Caputxeta!

PESSIGUET: Caputxeta! És veritat, quina memòria que tinc! No, Blancaneu 
no anava a visitar la seua iaia. Anava a la ciutat perquè la madrastra 
l’havia fet fora de casa. Ja m’en recorde! I l’havia fet fora de casa 
perquè era... perquè era molt gandula i no volia recollir els seus jo-
guets, veritat?

(Respostes xiquets)

PESSIGUET: Ah, que no va ser per això? Aleshores, per què va ser? Qui ho 
recorda?

(L’alumnat alça la mà i contesta quan se li dóna la paraula)

PESSIGUET: És veritat. Ja m’en recorde... La madrastra volia ser la més boni-
ca, i tenia un televisor màgic a qui preguntava qui era la més guapa 
de la comarca. I el televisor sempre contestava: «Tu!». Era un televi-
sor, veritat? (Dirigint-se a un xiquet o xiqueta) Tu què en dius? 

(Respon un xiquet, i si, no un altre, fi ns que un diga la resposta correcta)

PESSIGUET: Ah, és veritat! No era un televisor màgic, era un ordinador. 
I un bon dia, quan la madrastra li va preguntar qui era la 
més bonica de  tota la comarca, l’ordinador no va 
contestar «Tu». Va contestar...

XIQUETS: Blancaneu!

PESSIGUET: Això, «Blancaneu»! I aleshores la ma-
drastra es va enfadar tant que va enviar 
Blancaneu a la ciutat en un autobús. 
I quan va arribar a la ciutat, el conductor 
li va dir a Blancaneu que baixara de 
l’autobús. I Blancaneu es va posar a 
plorar. I al conductor, li va fer llàs-
tima. Va sentir... Ai, Kapek, com 
era la paraula?

KAPEK: Va sentir «compassió». Vol dir 
que va sentir llàstima... Està 
en el meu «Vocabulari». Ací 
el tinc: (Llig la defi nició) «Pena 
que se sent quan es veu patir 
una altra persona». Fins i tot 
pose un exemple: «El conduc-

36

Vocabulari de Kapekocabulari de Kapek

Per a aclarir amb l’alumnat els dubtes de vocabulari, us suggerim 
l’ús del nino del robot Kapek.

Ajuntament: Conjunt de persones que governa la ciutat i que organit-
zen el transport, la neteja, la construcció d’edifi cis, la protecció dels 
ciutadans.

Exemple: L’Ajuntament ha augmentat el nombre d’autobusos i el 
servei de neteja per a les festes.

Alcalde: La persona que dirigix i presidix l’Ajuntament.

Exemple: L’alcalde ha aprovat les propostes dels regidors.

Paraules relacionades: alcaldia.

Anònim: Que no té nom o que l’amaga per algun motiu.

Exemple: Totes les despeses van ser pagades per un donant anònim.

Carrer: Via pública situada entre edifi cis, per on circulen persones i ve-
hicles. 

Exemple: El carrer principal està sempre ple de gent, de botigues i de 
cotxes.

Paraules relacionades: carreró.

Comarca: Zona geogràfi ca que conté diverses poblacions.

Exemple: A la comarca de la Safor es troben, entre altres pobles, Oli-
va, Piles i Daimús.

Paraules relacionades: comarcal (que es referix a una comarca).

Comissaria: Ofi cina de la policia en un barri o districte determinats.

Exemple: Quan, a María, li van robar la cartera, va anar a la comis-
saria per a explicar-ho a la policia.

Paraules relacionades: comissari.
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Continguts    

1     Competències bàsiques

les competències bàsiques que poden treballar-se amb la lectura de Blan-
caneu a la ciutat són:

Competència en comunicació lingüística
•	 Adquirir vocabulari referent a la ciutat.

•	 llegir i comprendre un text senzill.

•	 Expressar adequadament pensaments, idees i emocions.

•	 llegir, comprendre i interpretar instruccions.

•	 Obtindre i interpretar informació.

•	 Fomentar l’interés per resoldre mots encreuats, sopes de lletres i ende-
vinalles.

Competència matemàtica
•	 Posar en pràctica processos de raonament.

Competència social i ciutadana
•	 Conéixer sentiments i emocions en relació amb els altres.

•	  Acceptar normes de convivència.

     Competències bàsiques
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•	 Usar la llengua com a destresa per a la convivència, el respecte  
i l’enteniment.

•	 Comprendre la realitat social en què vivim.

•	 desenvolupar uns hàbits de comportament responsables. 

•	 desenvolupar actituds de diàleg i de resolució de conflictes.

Competència cultural i artística
•	 Conéixer i valorar el patrimoni artístic de la localitat.

Competència per a aprendre a aprendre
•	 Verbalitzar el procés seguit en l’aprenentatge: reflexionar sobre què  

i com s’ha aprés.

Autonomia i iniciativa personal
•	 Fomentar l’adquisició i la interiorització de bons hàbits.

•	 desenvolupar habilitats socials, com ara el respecte pels altres, la co- 
operació i el treball en equip.

Tractament de la informació 
i competència digital
•	  Buscar, obtindre i comunicar informació.

•	  Iniciar-se en l’ús de les diferents eines tecnològiques.
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2    Objectius per àrees

Objectius de l’àrea de Coneixement 
del medi per a Primer cicle de Primària
•	 Reconéixer i descriure algunes de les actuacions humanes més visibles 

en l’entorn (edificis, cotxes, parcs, etc.) i expressar una opinió pròpia 
sobre els aspectes positius i els negatius d’aquestes intervencions.

•	  Valorar i respectar els diferents treballs realitzats en l’entorn pròxim, 
com a medi per a aconseguir una millor qualitat de vida.

•	 Conéixer i interpretar fets de la vida quotidiana a través de codis sen-
zills.

•	 Usar correctament les nocions topològiques bàsiques de posició  
i proximitat (dalt-baix, dins-fora, dreta-esquerra, interior-exterior, etc.) 
i expressar-les amb dibuixos, situacions i jocs sobre espais limitats o 
coneguts.

•	 Generar l’interés i l’autonomia requerits per a buscar, recollir i analitzar 
la informació necessària per a plantejar-se i resoldre problemes senzills 
de l’entorn pròxim.

•	 Reconéixer la finalitat de l’ús d’aparells i de màquines pròxims a l’ex-
periència pròpia (electrodomèstics, estris de la casa i escolars, cotxes, etc.) 
i valorar els aspectes positius d’aquests recursos tecnològics.

Objectius de l’àrea de Valencià: llengua 
i literatura per a Primer cicle de Primària
•	 Comprendre les idees expressades en textos orals (contes, llegendes, 

poemes, endevinalles, etc.), relacionant-les amb les idees i les experièn-
cies personals.

•	 Comprendre un text adequat a l’edat.

•	 Comprendre i usar adequadament el vocabulari apropiat per a la seua 
edat en situacions diferents.
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•	 Representar i recitar textos orals amb l’articulació, l’entonació i el ritme 
adequats, de manera comprensiva i expressiva i d’acord amb els usos  
i les normes de la modalitat lingüística.

•	 Usar correctament les estructures lingüístiques bàsiques.

•	 Escriure textos senzills i breus fent servir oracions curtes i paraules del 
vocabulari propi de l’edat.

•	 Expressar-se oralment de manera clara a l’hora de narrar experiències 
pròpies, idees, situacions reals i imaginàries, etc.

•	 Usar els mitjans de comunicació social i les tecnologies de la informa-
ció i la comunicació per a obtindre, interpretar i valorar informacions  
i opinions diferents.

•	 Usar el llenguatge com a instrument d’aprenentatge per a memoritzar, 
anotar, preguntar, comprendre, respondre.

•	 Redactar textos breus (narracions, notes...) amb les grafies adequades, 
els signes de puntuació corresponents, les paraules separades, etc.,  
i presentant l’escrit de manera clara i neta.

•	 Expressar-se per escrit, dominant l’ortografia natural i les normes bàsi-
ques de la llengua escrita.

•	 Iniciar-se en l’adquisició de l’hàbit i el gust per la lectura.

•	 llegir textos amb l’articulació, el ritme, la fluïdesa, l’expressivitat i la se-
guretat necessaris i ser capaç d’extraure’n informació específica: iden-
tificar personatges, explicar-ne l’argument, interpretar les instruccions 
de les activitats, etc.

•	 Usar els coneixements de lecto-escriptura per a la comprensió de textos 
i l’intercanvi d’experiències i sentiments.

•	 Usar indicadors senzills en la lectura de textos (il·lustracions, títols, etc.) 
per a formular conjectures sobre el seu contingut.

•	 Comprendre el sentit global de textos d’un nivell adequat i respondre, 
oralment i per escrit, preguntes que demostren aquesta comprensió.

•	 Valorar aquestes expressions com un fet cultural enriquidor.
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3    Continguts curriculars

Continguts de Coneixement del medi I 
(Primer de Primària)
•	 El carrer: característiques i mobiliari urbà.

•	 Oficis.

•	 Educació viària.

•	 Convivència al carrer.

Continguts de Coneixement del medi II 
(Segon de Primària)
•	 la localitat: l’ajuntament i els serveis públics.

•	 Educació viària.

•	 Oficis.
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4    Metodologia

Introducció
El Pla lector de PESSIGUET dE SAL té l’objectiu d’enfocar la lec-

tura de cada llibre com un joc. Per a això, hem creat uns personatges, Els 
Biblionautes, que viatgen a l’interior dels llibres i convertixen la lectura 
en una aventura divertida i estimulant. El paper del professorat és donar 
vida a aquests personatges a través dels ninos que acompanyen la Propos-
ta didàctica, i usar-los per a animar els xiquets i xiquetes a llegir, evitant 
que rebutgen l’esforç davant d’obstacles previsibles, com ara l’aparició de 
paraules noves o la falta de fluïdesa lectora.

Cada un dels Biblionautes té una personalitat definida, que es pot 
resumir així:

Pessiguet: És el protagonista principal, un saler astut i alegre. Es fa el 
despistat per a provocar les intervencions dels altres personatges i dóna 
lloc a situacions divertides. A més, amb una gràcia especial, Pessiguet 
sempre té poemes per a recitar.

La capitana Lunila: la cap de la nau, té el paper d’intervindre i de recon-
duir les situacions que es donen entre la resta dels personatges.

Magnus: És un ratolí de biblioteca molt acostumat a puntualitzar les 
qüestions plantejades pels altres personatges.

Kapek: És el robot de la nau, un personatge molt quadriculat que s’ho 
pren tot al peu de la lletra; és l’encarregat de presentar el vocabulari als 
xiquets i les xiquetes.

A continuació, us proposem algunes pautes per a obtindre el màxim 
partit a aquest enfocament; podem adaptar-les a la pràctica docent com 
creiem necessari, d’acord amb les necessitats educatives de l’alumnat.
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Abans de la lectura:  
dramatització prèvia

Abans de començar a llegir Blancaneu a la ciutat, podem repre-
sentar el text de la «dramatització» prèvia amb els ninos dels «Biblionau-
tes». Aquest text està concebut per a animar l’alumnat a veure la lectura 
com un viatge, és a dir, com una experiència divertida i sorprenent, elimi-
nant, d’aquesta manera, els prejudicis que, des de ben menuts, fan que 
alguns xiquets i xiquetes rebutgen la lectura perquè pensen que és una 
tasca escolar avorrida i mecànica.

El text de la «dramatització prèvia» és orientatiu. Podem abreu-
jar-lo o allargar-lo en funció de la reacció de l’alumnat, ja que la idea és 
convertir-lo en un text interactiu. També es pot inventar un text sem-
blant o improvisar, en funció del temps i les condicions materials de què 
disposem.

Una altra opció és convidar l’alumnat a donar vida als «Biblionau-
tes», adaptant la dramatització perquè puguen representar-la ells ma-
teixos, o permetent que  improvisen després de donar-los unes pautes 
generals sobre els personatges. En síntesi, recordem que: La capitana 
Lunila és la cap del grup i, per tant, la que els recorda el que han de fer en 
cada moment. El robot Kapek té una gran memòria, però és molt quadri-
culat. El ratolí Magnus relaciona els continguts del llibre amb els coneixe-
ments previs i, finalment, Pessiguet posa el toc divertit als diàlegs amb 
una sèrie de distraccions.

durant la lectura:  
dues alternatives possibles

Una vegada «els Biblionautes» han preparat l’alumnat per a submer-
gir-se en el llibre, arriba el moment de llegir-lo. la lectura pot fer-se de dues 
maneres, en funció de la disponibilitat de temps i de l’ús educatiu del text 
que en vulguem fer.

Lectura a l’aula: El llibre pot llegir-se directament a classe, usant 
per a això tres o quatre sessions de cinquanta minuts de durada cada un. 
Per a fomentar l’hàbit lector en l’alumnat, el millor seria combinar tres 
estratègies durant aquestes sessions:
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•	 lectura en veu alta per part de l’alumnat, per a fomentar la fluïdesa lec-
tora i treballar l’entonació.

•	 lectura en veu alta per part del professorat, en forma de contacontes.

•	 lectura silenciosa.

durant les sessions de lectura, podem usar els ninos dels «Biblio-
nautes» per a donar els torns de paraula, intercanviar preguntes sobre el 
text o fer observacions divertides. També podem delegar aquesta tasca en 
alguns dels xiquets i xiquetes. Així mateix, usarem els materials i els recur-
sos de la Proposta didàctica per a treballar aquells aspectes del currículum 
de Coneixement del medi que apareixen en el text i per a solucionar els 
dubtes de vocabulari.

Lectura individual a casa: després de presentar el llibre a l’aula, 
podem recomanar-ne la lectura com a activitat complementària per a fer 
a casa. d’aquesta manera es fomenten l’hàbit lector continuat, la incorpo-
ració de la lectura a les activitats d’oci i la responsabilitat individual. Per a 
donar suport a l’alumnat en aquesta tasca, seria bo de proporcionar-li foto-
còpies del Vocabulari de Kapek que hi ha al final d’aquesta Proposta di-
dàctica, i fer un seguiment individualitzat del procés de lectura mitjançant 
preguntes informals.

Podem establir un mes de termini per a concloure la lectura del 
llibre, després del qual treballarem alguns aspectes del text a classe mit-
jançant les fitxes de treball. Una altra alternativa és donar a tota l’activitat 
un caràcter voluntari i permetre que l’alumnat trie les activitats que pre-
ferisca dur a terme.

després de la lectura:  
dramatització final i fitxes d’activitats

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 dels xiquets i xiquetes usant, per a això, el text proposat en la «dra-
matització final». En aquest text els «Biblionautes» conversen sobre el lli-
bre d’una manera relaxada. la idea és usar la falta de memòria d’un dels 
personatges (Pessiguet) per a encoratjar l’alumnat que li recorde en veu 
alta el contingut del llibre. d’aquesta manera, els animarem a sintetitzar 
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el que han llegit sense la pressió d’un control o d’una prova de diagnòs-
tic convencional. d’altra banda, el personatge de Pessiguet els brindarà 
resums versificats del relat que contribuiran a refrescar-los la memòria 
d’una manera lúdica i atractiva.

El text dramatitzat és orientatiu. Igual com passava amb la «dra-
matització prèvia», podem allargar-lo, abreujar-lo o usar-lo només com a 
guia per a adaptar-lo a les necessitats de l’alumnat i a les seues preferèn-
cies personals. També podem substituir-lo per una improvisació nostra o 
dels infants, tenint sempre en ment que l’objectiu d’aquesta fase del Pla 
lector consistix a recapitular els continguts del llibre d’una manera ame-
na i preparar l’alumnat per a treballar-los individualment o en equip.

Quan acabem la «dramatització», podem seleccionar les fitxes de 
treball i usar-les com creiem convenient per a fer activitats de caràcter 
obligatori o voluntari. En l’apartat següent donem algunes indicacions so-
bre l’ús d’aquestes.
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5    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’àula. 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 incloure una gamma àm-
plia d’usos i, en funció d’aquests, les hem classificades de la manera se-
güent:

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

Activitats d’ampliació: Per a aprofundir en els continguts del 
currículum, 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 desen-
volupen fora de l’àmbit escolar i que requerixen de monitoratge per part d’un 
adult.

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 transver-
sal que, partint dels continguts d’una àrea determinada, permeten treba-
llar aspectes formatius relacionats amb l’adquisició d’hàbits saludables  
i d’actituds de cooperació, integració i solidaritat. 
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Estructura de les fi txes d’activitats
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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 indiquen els 
tipus d’activitats, les competències i els continguts que es poden treballar 
amb cada una de les deu fitxes del llibre.

Resum de competències, continguts i tipus d’activitats

Número 
de fitxa Competències Continguts Activitats

Fitxa 1
Per a aplicar el que has 

aprés
La localitat: el mapa

1: De reforç

2, 3: D’ampliació

3: Interdisciplinària 
amb Plàstica

Fitxa 2
Per a expressar-se per 

escrit
El mobiliari urbà De reforç

Fitxa 3
Per a aplicar el que has 

aprés
Educació viària: semàfors 

i senyals

1: De reforç

2: D’ampliació

Fitxa 4 Per a relacionar
Els serveis municipals: 

treballadors municipals

1: De reforç

2: D’ampliació

Fitxa 5 Per a buscar informació
Els serveis municipals: 

l’Ajuntament

1: D’ampliació 

2: Complementària

3: Extraescolar i per a 
treballar en equip

Fitxa 6 Per a buscar informació La localitat

1: D’ampliació

2, 4: Extraescolars

4: Interdisciplinària amb 
Llengua i Plàstica

3: Complementària
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Resum de competències, continguts i tipus d’activitats

Número 
de fitxa Competències Continguts Activitats

Fitxa 7
Per a aplicar el que has 

aprés

la localitat: tipus de 
localitats; parts 

d’una ciutat

1: de reforç

2: Interdisciplinària

3: Complementària 

4: d’educació 
en valors

Fitxa 8
Per a aplicar el que has 

aprés
Educació viària:  

les multes

1, 2: de reforç

3: Per a fer en equip 

3, 4: Interdisciplinàries 
amb llengua

Fitxa 9
Per a comprendre el que 

has llegit
Educació en valors

1: de reforç

2: d’ampliació i 
d’educació en valors

Fitxa 10
Per a comprendre el que 

has llegit
Educació en valors

1, 2 , 3: de reforç

4, 5: d’ampliació

5: Per a fer en equip
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Tipus d’activitats que es treballen en les fitxes

Activitats extraescolars
Fitxa 5: activitat 3

Fitxa 6: activitats 2, 4

Activitats complementàries

Fitxa 5: activitat 2

Fitxa 6: activitat 3

Fitxa 7: activitat 3

Activitats per a fer en equip

Fitxa 5: activitat 3

Fitxa 8: activitat 3

Fitxa 10: activitat 5

Activitats interdisciplinàries 
amb Educació plàstica

Fitxa 1: activitat 3

Fitxa 6: activitat 4

Fitxa 7: activitat 2

Activitats interdisciplinàries 
amb Llengua i literatura

Fitxa 6: activitat 4

Fitxa 8: activitats 1, 3, 4

Fitxa 9: activitat 1

Activitats d’ampliació

Fitxa 1: activitats 2, 3 

Fitxa 3: activitat 2

Fitxa 4: activitat 2 

Fitxa 5: activitat 1

Fitxa 6: activitat 3

Fitxa 9: activitat 2 

Fitxa 10: activitat 4

Activitats de reforç

Fitxa 1: activitat 1 

Fitxa 2: activitats 1, 2

Fitxa 3: activitat 1

Fitxa 4: activitat 1

Fitxa 7: activitat 1

Fitxa 8: activitats 1, 2 

Fitxa 9: activitat 1

Fitxa 10: activitats 1, 2, 3
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Competències que es treballen amb les fitxes

Comprensió lectora
 Fitxa 9: activitat 1

Fitxa 10: activitats 1, 2, 3, 4

Expressió oral

Fitxa 7: activitat 4

Fitxa 8: activitats 1, 3, 4

Fitxa 10: activitat 5

Expressió escrita

Fitxa 2: activitats 1, 2

Fitxa 6: activitat 4

Fitxa 7: activitats 1, 3

Recerca d’informació

Fitxa 5: activitats 1, 2, 3

Fitxa 6: activitats 1, 2, 3, 4

Fitxa 9: activitat 2

Raonament i relació de conceptes
Fitxa 4: activitats 1, 2

Fitxa 9: activitat 1

Aplicació del que s’ha aprés en la vida

Fitxa 1: activitats 1, 2

Fitxa 3: activitats 1, 2

Fitxa 5: activitats 1, 3

Creativitat

Fitxa 1: activitat 3

Fitxa 6: activitat 4

Fitxa 7: activitat 2

Adquisició de valors

Fitxa 6: activitat 4

Fitxa 7: activitats 3, 4

Fitxa 9: activitat 2
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Continguts que es treballen amb les fitxes

Estructura de la ciutat

Fitxa 1: activitats 1, 2

Fitxa 7: activitats 1, 2, 3

Elements de la ciutat

Fitxa 2: activitats 1, 2

Fitxa 3: activitats 1, 2

Fitxa 6: activitat 1

Institucions ciutadanes

Fitxa 4: activitats 1, 2

Fitxa 5: activitats 1, 2, 3

Educació viària i ciutadana

Fitxa 1: activitats 1, 2

Fitxa 3: activitats 1, 2

Fitxa 8: activitats 1, 2, 3, 4 

Fitxa 9: activitats 1, 2

Tipus de localitats Fitxa 7: activitats 1, 4

Patrimoni artístic

Fitxa 5: activitat 1

Fitxa 6: activitat 4

Fitxa 7: activitat 4
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Solucions de «Les fi txes de PESSIGUET 
dE SAL»
(Blancaneu a la ciutat)
Fitxa 1:  1, 2, 3: Respostes obertes.

Fitxa 2  1: Resposta oberta.
2: 

Fitxa 3 1: Encerclat: Semàfor verd.
2: a) Prohibit el pas. b) Parar.

Fitxa 4  1: Agranadors - jardiners municipals - policies
 municipals - bombers.
2: Vehicle privat - Vehicle municipal.

Fitxa 5  1, 2, 3: Respostes obertes.

Fitxa 6:  1, 2, 3, 4: Respostes obertes.

Fitxa 7  1: Pobles - ciutats - barris.
2, 3, 4: Respostes obertes.

Fitxa 8  1: Resposta oberta.
2: - Saltar-se un semàfor en color roig.
 - No tornar un llibre a la biblioteca.
3, 4: Respostes obertes.

Fitxa 9  1: b) Perquè volen mantindre en secret les bones obres que        
 realitzen.
2: Resposta oberta.

Fitxa 10 1, 2: Respostes obertes.
3: Perquè Blancaneu és més guapa que ella.
4, 5: Respostes obertes.
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6    Els valors en el llibre

Principals valors que es desenvolupen en Blancaneu a la ciutat

Esperit de superació

Aplicació de normes de convivència

Valoració de l’àmbit del públic

Respecte de l’entorn

Solidaritat

7    Prova de diagnòstic

l’alumnat escriurà què és el que més li ha agradat del llibre en el 
revers de la postal inclosa en «Les fi txes de PESSIGUET dE SAL».revers de la postal inclosa en 

Ana Alonso
Ana Alonso

Blancaneu a la ciutat
Blancaneu a la ciutat

Il·lustracions: Patricia Metola

Il·lustracions: Patricia Metola
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dramatitzacions

Els textos que us presentem a continuació són una guia orientati-
va, que podem modifi car i ampliar o reduir en funció de les necessitats del 
grup.

dramatització prèvia a la lectura
PEssiguEt: Hola a tots... Ai, ai, ai! Em pensava que no arribava... Ja ho teniu 

tot preparat per al viatge?

LuniLa: Clar que ho tenim preparat! És molt tard, Pessiguet! Tots estàvem 
esperant-te. Fixa’t en els nostres passatgers! Estan desitjant co-
mençar el viatge com més prompte millor!

PEssiguEt: (Mirant els xiquets i xiquetes) Aquests són els passatgers? Són 
molts... Aquell d’allà em sona. (Dirigint-se a un xiquet o una xique-
ta) Ens coneixem? Com et diuen?

(Resposta del xiquet o xiqueta)

PEssiguEt: Hola, encantat. A mi, em diuen Pessiguet. Em diuen així per-
què sóc molt salat. Clar, com que sóc un saler... El nom complet és 
Pessiguet de Sal, però, com que és un poc llarg, els meus amics em 
diuen «Pessiguet» a seques. És bonic, veritat? 

Magnus: Estimat Pessiguet, no creus que també hauries de deixar que ens pre-
sentem els altres? Tu no ets l’únic que viatjarà amb els menuts, saps? 
(Mirant els infants) Hola, xiquets i xiquetes. A mi, em diuen Magnus. 
Sóc un ratolí de biblioteca. Sabeu què és un ratolí de biblioteca?

(Resposta dels xiquets i xiquetes)

Magnus: Un ratolí de biblioteca és un ratolí molt, molt savi. Això signifi ca 
que sé moltíssimes coses. Moltíssimes...

LuniLa: Vinga, Magnus, deixa de donar-te importància. Continuaré jo amb 
les presentacions. Mireu, aquest és Kapek. Viatjarà amb nosaltres 
perquè ho recorda tot. Té una memòria d’elefant...

KaPEK: Però jo no sóc un elefant.
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LuniLa: (Sospira) No, Kapek. Ets un robot. (Mirant als infants) Té molta me-

mòria, però és un poc quadriculat... Bé només quede jo per presen-

tar. Sóc la capitana lunila i tinc el comandament de l’expedició. Jo 

sóc la cap, la cap del grup. I tots junts ens diem...

ELs quatrE: Els Biblionautes!

PEssiguEt: Els Biblionautes som com els astronautes, però un poc diferents.

LuniLa: En comptes de viatjar per l’espai, viatgem pels llibres.

Magnus: Ens encanten els llibres... Ens entusiasmen els llibres. Ens tornen 

bojos els llibres... Veritat, Kapek?

KaPEK: A mi, els llibres m’agraden molt, però no em tornen boig. Jo no estic 

boig. Els meus circuits funcionen perfectament.

(Els altres tres sospiren)

LuniLa, Magnus i PEssiguEt: És un poc quadriculat!

PEssiguEt: Bé, com que ja ens coneixem tots. Encantat de viatjar amb vosal-

tres... (Mirant a Lunila) Perquè viatjarem amb ells, no?

LuniLa: (Assentint) Sí. A ells, també els agraden els llibres. Els encanten. Els 

entusiasmen. Els tornen bojos...

KaPEK: (Alarmat) Tots aquests xiquets estan bojos?

(Tots sospiren)

Magnus: (Pacient) No, home, no. És una manera de parlar. El que vol dir 

lunila és que a aquests xiquets i xiquetes, els agrada molt llegir. Jo 

crec que ens ho passarem molt bé amb ells... On anem hui, xiquets? 

Quin llibre visitarem? Ho sabeu?

(L’alumnat contesta)

LuniLa: A veure, a veure. No ens precipitem. Consultaré els meus mapes. 

Estaven per ací... Ah, ja els tinc! Hui visitarem un llibre titulat Blan-

caneu a la ciutat. Era això el que havíeu dit?

(Resposta dels xiquets i xiquetes)
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PEssiguEt: Ai, que pesada que et poses de vegades. Si porten una hora dient-

t’ho. Blancaneu a la ciutat! Sona bé. I algú sap què ens trobarem en 

aquest planeta... dic, en aquest llibre?

Magnus: Ja que no ho sé. En primer lloc, pel títol, jo diria que ens trobarem 

Blancaneu.

PEssiguEt: Blancaneu... Blancaneu... Em sona, però no sé per què. Xiquets, 

vosaltres sabeu qui és aquesta Blancaneu?

(Resposta dels xiquets i xiquetes)

PEssiguEt: Sí, és la protagonista d’un conte. Ja ho recorde. I què li passava 

en el conte, algú m’ho pot dir?

(Resposta dels xiquets i xiquetes)

PEssiguEt: Ah, sí! És veritat. Quina memòria més bona que teniu! I és aquest 

el conte que llegirem?

LuniLa: (Consultant els mapes) No exactament. Segons el mapa, en aquesta 

història, l’aventura de Blancaneu és un poc diferent... Crec que, en 

comptes de perdre’s en un bosc, Blancaneu es perd a la ciutat. Per 

això es titula Blancaneu a la ciutat.

Magnus: A la ciutat? Vaja, això sona interessant! I perillós!

PEssiguEt: Pobreta! I què li passa a la ciutat? Segur que la pobra passa molta 

por...

LuniLa: Bé, ho sabrem quan ens fiquem en la història. I jo crec que ha arri-

bat el moment de començar el viatge... Esteu tots preparats?

(Resposta dels xiquets i xiquetes)

LuniLa: Segur que ho teniu tot a punt? Tots teniu el llibre?

(Resposta dels xiquets i xiquetes)

LuniLa: Bé, doncs en aquest cas, ja podem començar el compte arrere. A 

veure, tots a comptar:

tots: deu, nou, huit, set, sis, cinc, quatre, tres, dos, u, zero... A llegiiiir!
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dramatització posterior a la lectura, 
amb els «versos de Pessiguet»
LuniLa: Bé, tots preparats per a aterrar. Pessiguet, Kapek, Magnus, als vos-

tres llocs. Preparats per a tancar el llibre? Començarem el compte 
arrere. A veure, tots junts:

tots: deu, nou, huit, set, sis, cinc, quatre, tres, dos, u... 

LuniLa: llibres tancats! A veure... Esteu tots bé? Cap passatger ferit? Algú 
s’ha marejat? Tu? Tranquil, ja veuràs com se’t passa de seguida. Xi-
quets, com ha anat el viatge? Bé? Us ha agradat la història?

(Resposta dels xiquets i xiquetes)

LuniLa: Què és el que més us ha agradat?

(Resposta dels xiquets i xiquetes)

LuniLa: I el que menys?

(Resposta dels xiquets i xiquetes)

LuniLa: Escolta, Pessiguet, i a tu, què és el que més t’ha agradat?

PEssiguEt: Ai, jo és que tinc una memòria tan roïna que ja no recorde bé la 
història. A mi, m’ha agradat molt quan Blancaneu pujava al tren i el 
conductor del tren...

Magnus: Al tren?

KaPEK: Quin tren?

PEssiguEt: (Impacient) Al principi de la història. Blancaneu pujava a un 
tren, no? Què? Què dieu? Que no?

(Respostes xiquets)

PEssiguEt: A un autobús? Ah, sí, és veritat, quina memòria que tinc. Pujava 
a un autobús per a anar a la ciutat, perquè volia anar a veure la iaia 
i portar-li una cistelleta amb mel, i galetes, i...

Magnus: Però què dius! T’has equivocat de conte. la de la cistelleta i la iaia 
no és Blancaneu, veritat?

(Resposta xiquets)

Magnus: Qui és?
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tots: Caputxeta!

PEssiguEt: Caputxeta! És veritat, quina memòria que tinc! No, Blancaneu 
no anava a visitar la seua iaia. Anava a la ciutat perquè la madrastra 
l’havia fet fora de casa. Ja m’en recorde! I l’havia fet fora de casa 
perquè era... perquè era molt gandula i no volia recollir els seus jo-
guets, veritat?

(Respostes xiquets)

PEssiguEt: Ah, que no va ser per això? Aleshores, per què va ser? Qui ho 
recorda?

(L’alumnat alça la mà i contesta quan se li dóna la paraula)

PEssiguEt: És veritat. Ja m’en recorde... la madrastra volia ser la més boni-
ca, i tenia un televisor màgic a qui preguntava qui era la més guapa 
de la comarca. I el televisor sempre contestava: «Tu!». Era un televi-
sor, veritat? (Dirigint-se a un xiquet o xiqueta) Tu què en dius? 

(Respon un xiquet, i si, no un altre, fins que un diga la resposta correcta)

PEssiguEt: Ah, és veritat! No era un televisor màgic, era un ordinador.  
I un bon dia, quan la madrastra li va preguntar qui era la 
més bonica de tota la comarca, l’ordinador no va 
contestar «Tu». Va contestar...

XiquEts: Blancaneu!

PEssiguEt: Això, «Blancaneu»! I aleshores la ma-
drastra es va enfadar tant que va enviar 
Blancaneu a la ciutat en un autobús.  
I quan va arribar a la ciutat, el conductor 
li va dir a Blancaneu que baixara de 
l’autobús. I Blancaneu es va posar a 
plorar. I al conductor, li va fer llàs-
tima. Va sentir... Ai, Kapek, com 
era la paraula?

KaPEK: Va sentir «compassió». Vol dir 
que va sentir llàstima... Està 
en el meu «Vocabulari». Ací 
el tinc: (Llig la definició) «Pena 
que se sent quan es veu patir 
una altra persona». Fins i tot 
pose un exemple: «El conduc-
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tor de l’autobús sent compassió per Blancaneu perquè li fa pena 
veure-la tan espantada en arribar a la ciutat».

(Proposem ací la introducció d’un breu joc interactiu amb la paraula com-
passió i les seues derivades)

PEssiguEt: Bé, doncs això. Que el conductor va sentir compassió. Que li va 
fer pena Blancaneu... I aleshores li va regalar una piruleta.

Magnus: No! No li va regalar cap piruleta!

PEssiguEt: Ah, no? Aleshores, què li va regalar?

tots: Un mapa.

PEssiguEt: Ah, és veritat. Un mapa, que era un dibuix de... de tota la seua 
família.

Magnus i XiquEts: Noooo!

PEssiguEt: No era un dibuix de la seua família? Aleshores, què era? Algú se’n 
recorda? A veure, tu pots dir-m’ho?

(Respon un xiquet, i si, no un altre, fins que un diga la resposta correcta)

PEssiguEt: Val, val. Ja me’n recorde. El mapa era un dibuix de la ciutat.  
I, aleshores, Blancaneu, fixant-se en el mapa, va anar fins a la casa 
dels nans, que eren... un grup de rock, no?

(Resposta xiquets)

LuniLa: Ai, Pessiguet, ets molt despistat. No eren un grup de rock, eren una 
ONG. Veritat que sí, viatgers?

(Els xiquets i xiquetes assentixen)

PEssiguEt: Ah, sí, ja me’n recorde. Els nans anònims. Una organització que 
es feia càrrec dels xiquets sense casa. I s’anomenaven així perquè... 
perquè...

KaPEK: Perquè mantenien el seu nom en secret. I els xiquets els ano-
menaven pel color de la jaqueta. N’hi havia set: roig, taronja, groc, 
blanc, verd, blau i violeta...

PEssiguEt: Ai, quina memòria, Kapek! Quina memòria tan formidable! Tens 
una memòria d’elefant...

KaPEK: Jo no sóc un elefant.

PEssiguEt: Ja, ja ho sé. És una manera de parlar, home...

KaPEK: Jo no sóc cap home.
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PEssiguEt: (Sospira) Ja ho sé, Kapek. Ets un robot. És una manera de parlar, 
home... dic, robot.

Magnus: A mi, allò que més m’ha agradat de la història és el bon funciona-
ment de la casa dels nans i que allà Blancaneu era molt feliç... Fins 
que va aparéixer una altra vegada la madrastra disfressada!

PEssiguEt: Sí, és veritat! Quan va aparéixer una altra vegada la madrastra, 
disfressada de policia... Com? Què dieu? Que no anava disfressada 
de policia? Aleshores, de què anava disfressada?

(Resposta xiquets)

PEssiguEt: de venedora ambulant? Ah, sí, és veritat. I venia llimes enveri-
nades. I es va encabotar que Blancaneu es menjara una de les seues 
llimes.

LuniLa: Però Pessiguet, que no eren llimes! Eren pomes...

PEssiguEt: Ah, sí? doncs hauria sigut molt millor que foren llimes, perquè, 
com que les llimes són tan àcides, no s’hauria notat el sabor del verí...

LuniLa: Ja, però a quasi ningú li agrada menjar llimes per berenar! En canvi, 
les pomes agraden a tot el món... I el que volia la madrastra era que 
Blancaneu es menjara la poma.

PEssiguEt: Però no se la va menjar. Perquè en aquell moment va arribar un 
policia i va detindre la madrastra per vendre pomes al carrer. I des-
prés va arribar el príncep i li va llevar la disfressa i tots van veure qui 
era en realitat. I després... I després... Què va passar després?

(Contesten els xiquets i xiquetes)

PEssiguEt: Ah, és veritat! Blancaneu se’n va anar a berenar amb el príncep, 
i després se’n van anar a veure el rei, que era el pare del príncep,  
i després van organitzar una excursió, i...

Magnus: Pessiguet! El conte s’acaba quan el príncep berena amb Blanca-
neu. No passa res més...

PEssiguEt: Bé! Però nosaltres ens podem inventar més aventures, si vo-
lem... A veure, a algú se li acudix què més podria haver passat amb 
Blancaneu i el príncep, després que se n’anaren a berenar?

(Els xiquets llancen les seues propostes)

PEssiguEt: Ah, molt bé. Quines idees més bones! I la teua també... Que bo-
nic! Heu d’escriure-les totes, perquè no ens n’obliden. I jo també 
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escriuré un resum de la història, perquè no tornar a oblidar-la. A veure. 
A veure... A veure... Ja està. l’ he escrit en vers, perquè així és més fàcil de 
recordar. Voleu que us el llija? Sí? (Aclarint-se la veu, llig)

Blancaneu, tan bonica era
que la madrastra, envejosa d’ella,

la va enviar sola a la ciutat.
Quina bestiesa, quina crueltat!

Però Blancaneu era molt viva
i el mapa va usar de pista

per a finalment poder arribar
allà on l’havien de cuidar.

Uns nans la van acollir,
i hi havia lloc per a dormir

i molts xiquets amb qui jugar
(també una aula per a estudiar).

la madrastra un dia, disfressada,
va voler donar a Blancaneu
una poma enverinada.

Però un policia amable li digué:
«Escolte’m senyora, escolte vosté!,
ací està prohibida la venda ambulant,
així que en el cap vaja-s’ho guardant
i amb la xiqueta no s’encabote
o veurà quina multa li pose».
També el príncep hi intervingué
(era un xic molt rebé).
I amb molta valentia
la va lliurar al policia.
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les manilles li posaren 
i a altres assumptes passaren.
En acabant, mentre menjava,
admirat, el príncep pensava:
«Quina eficàcia, m’ha meravellat
la gent que viu a la ciutat!»

(Tots els Biblionautes aplaudixen)

Magnus: Molt bé, Pessiguet.

KaPEK: Molt bé.

LuniLa: Molt bé! I ara que tu ens has resumit tan bé tota la història, 
crec que ja podem dir la frase que pronunciem sempre al fi-
nal dels nostres viatges. Voleu dir-la amb nosaltres? És molt 
fàcil: «I conte contat». Ara, vosaltres:

ELs XiquEts: I conte contat, aquest conte s’ha acabat!

ELs BiBLionautEs: Adééééééu!
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Vocabulari de Kapek

Per a aclarir amb l’alumnat els dubtes de vocabulari, us suggerim 
l’ús del nino del robot Kapek.

Ajuntament: Conjunt de persones que governa la ciutat i que organit-
zen el transport, la neteja, la construcció d’edifi cis, la protecció dels 
ciutadans.

Exemple: L’Ajuntament ha augmentat el nombre d’autobusos i el 
servei de neteja per a les festes.

Alcalde: la persona que dirigix i presidix l’Ajuntament.

Exemple: L’alcalde ha aprovat les propostes dels regidors.

Paraules relacionades: alcaldia.

Anònim: Que no té nom o que l’amaga per algun motiu.

Exemple: Totes les despeses van ser pagades per un donant anònim.

Carrer: Via pública situada entre edifi cis, per on circulen persones i ve-
hicles. 

Exemple: El carrer principal està sempre ple de gent, de botigues i de 
cotxes.

Paraules relacionades: carreró.

Comarca: Zona geogràfi ca que conté diverses poblacions.

Exemple: A la comarca de la Safor es troben, entre altres pobles, Oli-
va, Piles i Daimús.

Paraules relacionades: comarcal (que es referix a una comarca).

Comissaria: Ofi cina de la policia en un barri o districte determinats.

Exemple: Quan, a María, li van robar la cartera, va anar a la comis-
saria per a explicar-ho a la policia.

Paraules relacionades: comissari.
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Compassió: Pena que se sent quan es veu patir una altra persona.

Exemple: El conductor de l’autobús sent compassió per Blancaneu per-
què li fa pena veure-la tan espantada en arribar a la ciutat.

Paraules relacionades: compadir, compadir-se, compassiu.

desconcertat: Que no sap com reaccionar (generalment per una cosa 
inesperada o sorprenent).

Exemple: L’aparició de Joan, a qui no havíem convidat, ens va deixar 
desconcertats.

Paraules relacionades: desconcertar, desconcert, desconcertant.

Ignorant: Persona que no sap certes coses.

Exemple: Les persones que no lligen mai són més ignorants que les 
que sí que ho fan.

Paraules relacionades: ignorar, ignorància.

Impostos: diners que els ciutadans donen a l’administració pública per-
què aquesta els use en obres que beneficien tota la comunitat (per 
exemple, fer carreteres, pagar als metges i a la policia, construir es-
coles, etc.). Els impostos que dóna cada persona depenen dels seus 
ingressos: els que guanyen més, paguen més impostos, i els que 
guanyen menys paguen menys.

Exemple: Amb els diners dels impostos, l’Ajuntament va construir 
una ludoteca en el centre del poble.

Paraules relacionades: imposar.

Individual: Que es referix a una sola persona.

Exemple: A l’hotel, Miquel va demanar una habitació individual 
perquè viatjava sol.

Paraules relacionades: individu.

Infringir: No complir una llei, norma, pacte, etc.

Exemple: Va rebre una multa per infringir les normes de circulació.

Manilles: Anelles de metall que servixen per a subjectar els presoners per les 
monyiques.

Exemple: El policia va posar les manilles al lladre.

Paraules relacionades: emmanillar, emmanillat.
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Mapa: dibuix que representa la ciutat, amb els carrers, les places, les 
zones verdes, els edificis públics…

Exemple: Si no coneixes bé la ciutat, és millor dur un mapa per a 
orientar-te pels carrers.

Multa: Sanció que consistix a pagar uns diners per no haver complit la llei 
o per haver comés certes faltes o delictes.

Exemple: Li van posar una multa per saltar-se un semàfor roig.

Municipal: Que es referix a l’Ajuntament d’una població.

Exemples: La biblioteca municipal depén de l’Ajuntament. // Els im-
postos municipals són els que es paguem a l’Ajuntament de 
la ciutat on residim.

Paraules relacionades: municipi.

ONG (Organització No Governamental): És una associació que no 
depén del Govern i que realitza activitats beneficioses per a la co-
munitat.

Exemple: WWF és una ONG que fa activitats per a la conservació de 
la natura i per a protegir les espècies que es troben en perill. Té 
un ós panda com a insígnia.

Parc: Zona verda destinada l’oci dels ciutadans.

Exemple: A les engrunsadores del parc, no es permet que pugen els 
grans.

Petúnia: Espècie de flor molt comuna als jardins. Pot ser de diferents co-
lors.

Exemple: El meu pare ha plantat petúnies grogues en un cossiol.

Plaça: lloc ample i espaiós d’una població en el qual desemboquen di-
versos carrers.

Exemple: A la plaça del poble hi fan titelles tots els diumenges.

Paraules relacionades: placeta.

Regidor: Membre de l’Ajuntament.

Exemple: L’alcalde i els regidors formen l’Ajuntament.

Paraules relacionades: regidoria.
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Sacrifici: És una acció que suposa un esforç per a qui la fa i que es duu a 
terme per a aconseguir alguna cosa o ajudar algú.

Exemple: A la madrastra de Blancaneu, no li agrada maquillar-se, 
però fa aquest sacrifici perquè creu que així està més bonica.

Paraules relacionades: sacrificar, sacrificar-se.

Venda ambulant: Venda que es té lloc al carrer o des d’un vehicle i no en 
una botiga o establiment autoritzat.

Exemple: La madrastra es va disfressar de venedora ambulant de 
pomes.

Paraules relacionades: ambulància.

Vianant: Persona que camina per la ciutat.

Exemple: El conductor va deixar passar els vianants pel pas zebra.

Vorera: Part del carrer situat davant de les cases per on circulen els via-
nants. 

Exemple: La nit de Reis, les voreres estan plenes de gent que espera 
que passe la Cavalcada.
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