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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

El llibre de lectura
Mitjançant la història d’un príncep encantat 
i de la lluita que manté contra el rellotge per 
a trencar un malefi ci, l’alumnat de primer 
cicle de Primària practicaran la lectu-
ra de l’hora en un rellotge d’agulles i 
refl exionaran sobre els conceptes 
d’«abans» i «després» i sobre la mesura 
del temps. Alhora, reforçaran l’hàbit de lec-
tura, adquiriran vocabulari nou i milloraran 
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.

Nom:  

3 Indica amb 1,  2 i  3 l’ordre en què apareixen aquestes escenes en la 
història. Escriu una frase on expliques el que ocorre en cada situació.

© Grupo Anaya
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ALPer a adquirir bons hàbits9

Contingut

La mesura 
del temps

Activitats

Complementàries, 
educació en 
valors: 1 i 2

Interdisciplinar 
amb Plàstica: 2

1 Apunta en la casella corresponent el teu horari del dia:

M’alce a les

Em desdejune a les

Dine a les

Berene a les

Sope a les

Em gite a les

La mesura 
del temps

Activitats

Complementàries, 
educació en 
valors: 1 i 2

Interdisciplinar 
amb Plàstica: 2

Em desdejune a les

Dine a les

Berene a les

Sope a les

Em gite a les

© Grupo Anaya
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AL2 Per a pensar i relacionar

Contingut

Lectura de 
l’hora en un rellotge 
d’agulles

Activitats

Reforç: 1 i 2

1 A aquests rellotges els falta l’agulla xicoteta. Dibuixa-la on 
corresponga perquè marquen l’hora assenyalada davall.

les sis en punt les dues i mitja les cinc i mitja

les quatre en punt la una en punt les deu i mitja
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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

26

6 Els valors en el llibre

Valors principals desenvolupats en el llibre

Esperit de superació

Treball en equip

Perseverança

Creativitat

Solidaritat

7 Prova de diagnòstic

L’alumnat escriurà sobre el llibre al revers de la postal inclosa en 
«Les fi txes de PESSIGUET DE SAL».

Solidaritat

 Prova de diagnòstic

L’alumnat escriurà sobre el llibre al revers de la postal inclosa en 

15

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 fl uïdesa lectora.

Cada un dels Biblionautes té una personalitat defi nida, 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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Continguts que es treballen amb les fi txes

Lectura de l’hora en un rellotge d’agulles

Fitxa 1: activitats 1, 2

Fitxa 2: activitats 1, 2

Conceptes d’«abans» i «després» Fitxa 3: activitats 1, 2

Tipus de rellotges

Fitxa 5: activitats 1, 2

Fitxa 6: activitats 1, 2, 3

Fitxa 7: activitats 1, 2, 3

La mesura del temps

Fitxa 4: activitats 1, 2

Fitxa 8: activitats 1, 2, 3

Fitxa 9: activitats 1, 2, 3

Diferències horàries Fitxa 10: activitats 1, 2

35

MAGNUS: Pessiguet! El conte s’acaba quan el cocodril recupera la forma hu-
mana. No diu res de que es case amb Nàdia. Això t’ho has inventat 
tu.

PESSIGUET: I què passa? Això és el millor dels contes, que sempre ens podem 
imaginar com continua la història després que s’acabe… A veure, a 
algú se li ocorre alguna idea de què més pot haver passat al príncep 
després de deixar de ser un cocodril?

(Els xiquets i les xiquetes diran les seues propostes)

PESSIGUET: Ah, molt bé. Quina idea més bona! I la teua també... Que bonic! 
Les heu d’escriure totes, perquè no se’ns obliden. I jo també escriu-
ré un resum de la història, perquè no se’m torne a oblidar. A veure. 
A veure... a veure... Ja el tinc. L’he escrit en vers, perquè així és més 
fàcil de recordar-se’n. Voleu que us el llija? Sí? 

(Aclarint-se la veu, llig)

Mentre agafaven gerdons
en un racó molt tranquil
Nàdia i Rebeca, de sobte, 
van veure un cocodril.

Potser això és normal
a la selva tropical,
però en un bosc corrent
és un cas especial.

«És un príncep encantat»,
digué Nàdia, «Què t’ha passat?»

De seguida el cocodril
el secret els va explicar:
per ploraner i gemecós
així el van deixar.

Una fada el va transformar
i per a tornar a la seua forma
necessitava més de mil

38

Vocabulari de Kapekocabulari de Kapek

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

Agitar: Moure d’un costat a l’altre diverses vegades.

Exemple: El metge va agitar fortament la botella de xarop abans 
d’obrir-la.

Paraules relacionades: agitació, agitador.

Alarits: Crits de dolor o de pena.

Exemple: Quan Joan es va agafar el dit amb la porta, va començar a 
fer esgarips.

Artells: Zones més grosses i dures dels dits, que coincidixen amb les ar-
ticulacions.

 Exemple: Susanna va començar a donar colps cada vegada més forts 
a la porta amb els artells.

Civada: Planta que s’usa per a alimentar els cavalls i altres animals.

Exemple: Al costat del camí creixien espigues de civada.

Confessar: Reconéixer un error o una culpa.

Exemple: El lladre va confessar el robatori a la policia.

Paraules relacionades: confessió, confessor.

Desconfi at: Que no creu en les bones intencions de la gent.

Exemple: Enric és tan desconfi at, que mai no deixa els seus joguets a 
altres xiquets, perquè creu que li’ls trencaran.

Paraules relacionades: desconfi ar, desconfi ança.

Embut: Instrument buit en forma de con que servix per a passar líquids 
d’un recipient a un altre.

Exemple: Maria va usar l’embut per a posar l’aigua de la garrafa a 
la botella xicoteta.
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Continguts

1     Competències bàsiques

les competències bàsiques que poden treballar-se amb la lectura d’Un co-
codril misteriós són les següents: 

Competència en comunicació lingüística
•	 Comprendre i interpretar una informació escrita i amb imatges.

•	 desenvolupar la comprensió i millorar les destreses comunicatives.

•	 incorporar el llenguatge matemàtic a l’expressió habitual. 

•	 Comprendre i interpretar altres llenguatges.

•	 incidir en els continguts associats en la descripció verbal dels raona-
ments.

•	 desenvolupar la comprensió i millorar les destreses lingüístiques.

•	 escoltar, exposar i dialogar.

•	 expressar pensaments i opinions.

•	 llegir, comprendre i interpretar informació.
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Competència en el coneixement 
i la interacció amb el món físic
•	 Conéixer la realitat a través dels conceptes bàsics de mesura.

•	 usar representacions gràfiques per a interpretar informació.

•	 incorporar habilitats per a interpretar el medi que l’envolta i estimular 
l’autonomia i la iniciativa personal.

•	 Fomentar l’interés per conéixer i interpretar la informació que oferixen 
el rellotge digital i el rellotge analògic.

Competència matemàtica
•	 usar en situacions fora de l’aula els continguts estudiats.

•	 Posar en pràctica processos de raonament i de desenvolupament de 
l’atenció.

•	 Apreciar la noció de quantitat en les situacions quotidianes.

•	 Aplicar els conceptes matemàtics apresos en situacions quotidianes.

•	 seleccionar les operacions adequades per a resoldre un problema.

•	 Fer servir el càlcul per a resoldre enigmes o problemes.

•	 Resoldre problemes relacionats amb la vida quotidiana.

•	 interpretar i expressar informacions, dades i argumentacions.

•	 interpretar i aplicar una informació.

Competència socila i ciutadana
•	 usar les matemàtiques com a destresa per a la convivència i el res-

pecte.

•	 treballar en equip, aprenent a acceptar altres punts de vista diferents 
del propi.

•	 desenvolupar habilitats socials, com ara el diàleg i el treball en equip.
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Competència per a aprendre a aprendre
•	 Verbalitzar el procés seguit en l’aprenentatge: reflexionar sobre què  

i com s’ha aprés.

•	 Comprendre, analitzar i resoldre problemes.

•	 usar eines matemàtiques bàsiques per a dur a terme qualsevol apre-
nentatge.

autonomia i iniciativa personal
•	 usar les matemàtiques per a fomentar l’adquisició i la interiorització de 

bons hàbits.

•	 saber prendre decisions davant d’un problema.

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 Matemàtiques 
per a primer cicle de Primària
•	 usar espontàniament els nombres naturals i paraules senzilles relatives 

a comparacions i operacions (més, menys, igual, major, etcètera) per 
a comprendre i interpretar informacions i missatges sobre situacions 
quotidianes de l’entorn.

•	 detectar problemes senzills de l’entorn quotidià per a la resolució del 
qual es requerisquen les operacions i destreses bàsiques del càlcul.

•	 usar l’operatòria elemental per a resoldre situacions problemàtiques 
de la vida quotidiana.

•	 Valorar la necessitat i la importància de les matemàtiques en la vida quo-
tidiana.

•	 Mostrar interés i perseverança en la recerca de solucions a situacions 
problemàtiques senzilles.

•	 Manifestar satisfacció pel progrés dels coneixements matemàtics, per 
l’autonomia que li proporcionen els mateixos i per l’aplicació d’aquests 
coneixements a activitats i situacions lúdiques, valorant l’esforç invertit en 
les operacions i no limitant l’interés a l’obtenció d’un resultat determinat.

•	 Afrontar amb autonomia les situacions problemàtiques, sense dema-
nar ajuda davant de la primera dificultat i sense abandonar les tasques 
senzilles, fins i tot, concloure-les raonablement, apreciant les coses po-
sitives que tenen els errors comesos.

•	 Conéixer i usar, de manera experimental, les mesures de longitud i de 
temps mitjançant l’ús de la calculadora i l’ordinador.

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

gendes, endevinalles, etc.), relacionant-les amb les idees i les experièn-
cies pròpies.
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•	 Comprendre un text adequat a l’edat.

•	 Comprendre i usar adequadament el vocabulari apropiat a l’edat en si-
tuacions diferents.

•	 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 de la comunitat autònoma.

•	 usar correctament les estructures lingüístiques bàsiques.

•	 escriure textos breus fent servir oracions curtes i usant paraules del vo-
cabulari propi de l’edat.

•	 expressar-se oralment de manera clara, narrant experiències pròpies, 
idees, situacions reals i imaginàries, etc.

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

•	 Redactar textos breus (narracions, notes...) amb les grafies adequades, 
els signes de puntuació corresponents, les paraules separades, etcète-
ra, i presentant l’escrit d’una 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 l’argument, interpretar les instruccions de 
les activitats, etc.

•	 usar els coneixements de lectoescriptura 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 contingut.

•	 Comprendre el sentit global de textos del 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 Matemàtiques I 
(Primer de Primària)
•	 Abans - després.

•	 seqüències temporals.

•	 el rellotge: hora en punt i mitja hora.

•	 Valoració de la importància de saber mesurar i fer estimacions en la 
vida quotidiana.

•	 Curiositat i interés per descobrir la durada d’activitats habituals, així 
com per expressar els resultats amb unitats de mesura.

•	 establiment de relacions temporals.

•	 lectura de l’hora en rellotges d’agulles.

•	 Resolució de situacions problemàtiques senzilles.

•	 elaboració d’estratègies personals de càlcul mental amb nombres sen-
zills.

Continguts de l’àrea de Matemàtiques II 
(Segon de Primària)
•	 el rellotge: hora en punt, mitja hora i els quarts.

•	 establiment de relacions temporals.

•	 lectura de l’hora en rellotges d’agulles.

•	 elaboració de taules de registres senzilles.

•	 Resolució de situacions problemàtiques senzilles.

•	 elaboració d’estratègies personals de càlcul mental amb nombres sen-
zills.

•	 Valoració de la importància de saber mesurar i fer estimacions en la 
vida quotidiana.

•	 Curiositat i interés per descobrir la durada d’algunes activitats habi-
tuals, així com per expressar els resultats amb unitats de mesura.
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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 Un cocodril misteriós, 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 Matemàtiques 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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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
lectura de l’hora 

en un rellotge d’agulles
1 i 2: de reforç

Fitxa 2 Per a pensar i relacionar
lectura de l’hora 

en un rellotge d’agulles
1 i 2: de reforç

Fitxa 3
Per a comprendre  

el que has llegit
Abans i després

1, 2 i 3: de reforç

2 i 3: interdisciplinàries 
amb llengua

Fitxa 4 Per a pensar i relacionar la mesura del temps 1 i 2: de reforç

Fitxa 5
Per a interpretar 

la informació
el rellotge d’agulles i el 

rellotge digital
1 i 2: d’ampliació 

Fitxa 6 Per a experimentar el rellotge d’arena
1, 2, 3 i 4: per a realitzar 

en equip

Fitxa 7
Per a interpretar 

la informació
tipus de rellotges 1, 2 i 3: d’ampliació

Fitxa 8 Per a resoldre problemes la mesura del temps
1: extraescolar 

2, 3: d’ampliació

Fitxa 9 Per a adquirir bons hàbits
Representació gràfica 

d’un horari

1 i 2: complementàries i 
educació en valors

2: onterdisciplinària amb 
Plàstica

Fitxa 10
Per a interpretar 

la informació
diferències horàries

1: d’ampliació 

2, 3: educació en valors
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Tipus d’activitats que es treballen en les fitxes

Activitats d’Educació en valors

Fitxa 9: activitats 1, 2 

Fitxa 10: activitats 2, 3

Activitats extraescolars Fitxa 8: activitat 1

Activitats complementàries Fitxa 9: activitats 1, 2, 3

Activitats per a fer en equip Fitxa 6: activitats 1, 2, 3, 4

Activitats interdisciplinàries 
amb Educació plàstica

Fitxa 9: activitat 3

Activitats interdisciplinàries 
amb Valencià: llengua i literatura

Fitxa 3: activitats 2, 3

Activitats d’ampliació

Fitxa 5: activitats 1, 2

Fitxa 6: activitats 1, 2, 3, 4

Fitxa 7: activitats 1, 2, 3

Fitxa 8: activitats 2, 3

Fitxa 10: activitat 1

Activitats de reforç

Fitxa 1: activitats 1, 2

Fitxa 2: activitats 1, 2

Fitxa 3: activitats 1, 2

Fitxa 4: activitats 1, 2
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Principals competències que es treballen amb les fitxes

Experimentació Fitxa 6 : activitats 1, 2, 3

Resolució de problemes Fitxa 8: activitats 1, 2, 3

Comprensió lectora Fitxa 3: activitats 1, 2

Expressió oral Fitxa 10: activitats 2, 3

Expressió escrita

Fitxa 3: activitats 1, 2, 3

Fitxa 7: activitats 2, 3

Interpretació de la informació

Fitxa 5: activitats 1, 2

Fitxa 7: activitats 1, 2, 3

Fitxa 10: activitat 1

Raonament i relació de conceptes

Fitxa 2: activitats 1, 2

Fitxa 4: activitats 1, 2

Aplicació del que s’ha aprés en la vida

Fitxa 1: activitats 1, 2

Fitxa 9: activitats 1, 2, 3

Creativitat Fitxa 9: activitat 3

Adquisició de valors

Fitxa 9: activitats 1, 2

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

Lectura de l’hora en un rellotge d’agulles

Fitxa 1: activitats 1, 2

Fitxa 2: activitats 1, 2

Conceptes d’«abans» i «després» Fitxa 3: activitats 1, 2

Tipus de rellotges

Fitxa 5: activitats 1, 2

Fitxa 6: activitats 1, 2, 3

Fitxa 7: activitats 1, 2, 3

La mesura del temps

Fitxa 4: activitats 1, 2

Fitxa 8: activitats 1, 2, 3

Fitxa 9: activitats 1, 2, 3

Diferències horàries Fitxa 10: activitats 1, 2



25

Solucions de «Les fitxes de PESSIGUET dE 
SaL» (Un cocodril misteriós)
Fitxa 1 1: les nou i mitja - les deu en punt –les nou i vint-i-cinc– les 

onze en punt. 
2: Agulla xicoteta: set - agulla gran: dotze 
 Agulla xicoteta: cinc - agulla gran: sis 
 Agulla xicoteta: dotze - agulla gran: dotze 
 Agulla xicoteta: sis - agulla gran: dotze.

Fitxa 2 1: Agulla xicoteta en: sis - dos - cinc - quatre - una - deu. 
2: Agulla gran en: dotze - sis - sis - dotze - dotze - sis.

Fitxa 3 1: A la casa del nan. 
2: Resposta oberta. 
3: Primera escena: 3 - segona escena: 2 - tercera escena: 1. 

Fitxa 4 1: Primer rellotge: les cinc en punt - segon rellotge: les sis i 
mitja - tercer rellotge: les huit i mitja. 
2: a) una hora; b) una hora - c) se desplaça des d’un nombre 
 al següent - d) entre les nou i les deu.

Fitxa 5 1: Resposta oberta. 
2: Esquerra: onze del matí - dreta: onze de la nit.

Fitxa 6 Activitats de resposta oberta.

Fitxa 7 1: Envoltat amb un cercle: imatge de la dreta (rellotge). 
2 i 3: Respostes obertes.

Fitxa 8 1: Resposta oberta. 
2: dues hores i mitja. 
3: les dues del migdia.

Fitxa 9 Respostes obertes.

Fitxa 10 1: a) les onze - b) les sis - c) Resposta oberta. 
2 i 3: Respostes obertes.
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6    Els valors en el llibre

Valors principals desenvolupats en el llibre

Esperit de superació

Treball en equip

Perseverança

Creativitat

Solidaritat

7     Prova de diagnòstic

l’alumnat escriurà sobre el llibre al revers de la postal inclosa en 
«Les fi txes de PESSIGUET dE SaL».
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dramatitzacions

els textos que oferim a continuació són una guia orientativa, 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! Ja em pensava que no arribava... Quina 

pressa! Ja està tot preparat per al viatge?

lunila: Clar que sí! És molt tard, Pessiguet! estem tots esperant-te. Fixa’t en 
els nostres passatgers! estan cansats d’esperar! Volen començar el 
viatge com més prompte millor.

Pessiguet: (Mirant els xiquets i les xiquetes) són aquests els passatgers? són 
molts... Aquest d’ací em sona (Dirigint-se a un xiquet o xiqueta) ens 
coneixem? Com et diuen?

(El xiquet contesta)

Pessiguet: Hola, encantat. A mi, em diuen Pessiguet. em diuen així perquè 
sóc molt salat. Clar, com que sóc un saler... el meu nom complet és 
«Pessiguet de sal», però, com que és un poc llarg, els meus amics 
em diuen «Pessiguet» a seques. Veritat que és bonic? 

Magnus: estimat Pessiguet, no creus que també has de deixar que ens pre-
sentem els altres? tu no ets l’únic que viatjarà amb els xics, saps? 
(Mirant l’alumnat) Hola, xiquets i xiquetes. Jo sóc Magnus. sóc un 
ratolí de biblioteca. sabeu què és un ratolí de biblioteca?

(Resposta dels xiquets i les xiquetes)

Magnus: un ratolí de biblioteca és un ratolí molt, molt, savi. Això vol dir 
que sé moltes coses. Moltíssimes...

lunila: Vinga, Magnus, deixa de donar-te importància. Continuaré jo amb 
les presentacions. Aquest és Kapek. Viatjarà amb nosaltres perquè 
es recorda de 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 l’alumnat) té mol-
ta memòria, però és un poc quadriculat... en fi, només quede jo 
per presentar. sóc la Capitana lunila i estic al 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 que sí, Kapek?

Kapek: A mi, els llibres m’agraden molt, però no em tornen boig. Jo no estic 
boig. els circuits em funcionen perfectament.

(Els altres tres sospiren)

lunila, Magnus i Pessiguet: És un poc quadriculat! 

Pessiguet: Bé, doncs ja ens coneixem tots. encantat de viatjar amb vosal-
tres... (Mirant a Lunila) Perquè viatjarem amb ells, no? 

lunila: (Assentix) 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 d’allò més bé amb ells... On anem hui, 
xics i xiques? Quin llibre visitarem? el sabeu?

(Els xiquets i les xiquetes contesten)

lunila: A veure, a veure. No ens precipitem. Consultaré els mapes. estava 
per ací... Ah, ja ho tinc! Hui visitarem un llibre titulat Un cocodril 
misteriós. era això el que havíeu dit?

(Respostes dels xiquets i les xiquetes)

Pessiguet: Ai, capitana, que pesada que et poses a vegades. si porten una 
hora dient-t’ho. un cocodril misteriós! sona bé. i algú sap què ens 
trobarem en aquest planeta... vull dir, en aquest llibre?

Magnus: doncs no ho sé. en primer lloc, pel títol, jo diria que ens trobarem 
amb un cocodril.
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Pessiguet: un cocodril... un cocodril... un cocodril és com una espècie de 
tortuga, no? un animaló que viu a les piscines...

(Respostes dels xiquets i les xiquetes)

Pessiguet: Ah, que no viu a les piscines? doncs vaja, quina desil·lusió!

Magnus: els cocodrils són uns animals amb les dents molt esmolades que 
viuen en alguns rius tropicals. són verds, i no tenen closca, de ma-
nera que no s’assemblen gens a les tortugues.

Pessiguet: Bé, si tu ho dius... Però el cocodril del conte no és un cocodril 
normal i corrent. És un cocodril misteriós. Ho diu el títol del llibre... 
O siga que, potser, és un cocodril màgic. i potser sí que s’assembla 
a una tortuga.

lunila: (Consultant el llibre) Crec que t’equivoques, Pessiguet. el cocodril 
que apareix a les il·lustracions del llibre no s’assembla a una tortu-
ga. s’assembla a un cocodril.

Pessiguet: No ho entenc! Aleshores, si és un cocodril que s’assembla a un 
cocodril, per què és misteriós?

lunila: Bé, ho sabrem quan ens endinsem en la història. i crec que ha arri-
bat el moment de començar el viatge... esteu tots preparats?

(Respostes dels xiquets i les xiquetes)

lunila: segur que ho teniu tot a punt? teniu tots el llibre?

(Respostes dels xiquets i les 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 llegiiiiiiiiiiiir!
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dramatització posterior a la lectura, 
amb els «versos de Pessiguet»
lunila: A veure, va, tots al seu lloc! Ha arribat el moment d’aterrar. Pessi-

guet, Kapek, Magnus, esteu als vostres llocs? Preparats per a tancar 
el llibre? doncs comencem el compte arrere. Vinga, tots junts:

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

lunila: llibres tancats! A veure... esteu tots bé? Algú ha resultat ferit? Algú 
s’ha marejat? Pareix que tu estigues un poc marejat… Ja veuràs que 
et passa de seguida. Bé, xics, què tal ha anat el viatge? Bé? us ha 
agradat la història?

(Respostes dels xiquets i les xiquetes)

Magnus: Què és el que més us ha agradat? (Respostes dels xiquets i les xi-
quetes)

Magnus: i el que menys? (Respostes dels xiquets i les xiquetes)

lunila: Atén, Pessiguet, a tu, què és el que més t’ha agradat?

Magnus: doncs... a veure si me’n recorde. És que com que sempre se 
m’oblida tot... Ah, sí! el que més m’ha agradat és quan Rebeca es-
tava fent móres i, de sobte, va aparéixer entre els arbustos un dino-
saure. Quin ensurt que li va donar, al pobre!

Magnus: un dinosaure? Ja estem...

Kapek: Jo no recorde que en el conte hi haguera cap dinosaure...

Pessiguet: (impacient) Que sí, home, que sí. No us recordeu? Rebeca estava 
fent móres, no? Com? Què dieu? Que no?

(Respostes dels xiquets i les xiquetes)

Pessiguet: Que eren gerdons? doncs això és el que jo he dit, no? gerdons. 
Rebeca havia anat a fer gerdons amb sa tia Nàdia i es ca trobar amb 
un dinosaure que, en realitat, era un príncep encantat.

Magnus: Però què dius, Pessiguet? No es va trobar un dinosaure, veritat 
que no?

(Respostes dels xiquets i les xiquetes)

Magnus: Què era?
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els xiquets i els biblionautes: un cocodril!

Pessiguet: un cocodril! És veritat, ja me’n recorde! el cocodril era un prín-
cep encantat, una bruixa malvada l’havia transformat en cocodril, 
no?

(Respostes dels xiquets i les xiquetes)

Pessiguet: Ah, no era una bruixa? Aleshores, qui el va convertir en cocodril? 
Algú ho recorda?

(Els xiquets i xiquetes alcen la mà i contesten quan els donem la paraula)

Pessiguet: És veritat. Va ser una fada. i, per a trencar el malefici, el cocodril 
havia d’omplir una botella amb aigua de la mar. Aigua salada... si 
jo haguera estat allí, l’hauria pogut ajudar! Com que sóc un saler...

Magnus: el malefici no es trencava amb aigua salada, Pessiguet. Només ho 
faria amb una botella plena de llàgrimes. el cocodril ja el tenia qua-
si ple, però li faltaven les últimes cinc llàgrimes, les quals havien de 
ser especials. Com pot ser que no te’n recordes?

Pessiguet: No ho sé. se m’havia oblidat... Però ara ja me’n recorde. les últi-
mes cinc llàgrimes havien de ser especials. la primera havia de ser 
d’un elefant, la segona d’un orangutan, la tercera...

lunila: Però què dius, Pessiguet? No eren llàgrimes d’animals. el que ne-
cessitava el cocodril eren llágrimes de personatges màgics. A veure 
si els recordem tots. Primer, necessitaven una llàgrima de...

Xiquets i xiquetes: elf! 

lunila: Molt bé, d’elf! i, després, una llàgrima de... de què?

(Pregunta directa a un xiquet o xiqueta i, si no ho recorda, a un altre o altra, 
fins que un diga la resposta correcta)

lunila: Molt bé. d’un nan. i la tercera era d’un... (Pregunta als xiquets i les 
xiquetes).

Xiquets i xiquetes: gegant!

Pessiguet: Això és. d’un gegant. i la quarta era d’una sirena, veritat? No? de 
qui dieu que era?

Xiquets i xiquetes: d’una fada! 

Pessiguet: d’una fada, és veritat! i la cinquena... la cinquena era d’una... 
d’una... com dieu?
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Pessiguet: d’una bruixa! Clar, d’una bruixa, com és possible que se m’haja 
oblidat? i, després, el conte era molt divertit, perquè Nàdia, Rebeca 
i el cocodril anaven molt de pressa d’una banda a l’altra per a acon-
seguir aquestes cinc llàgrimes. Però per què tenien tanta pressa? 
No me’n recorde... seria perquè Rebeca se n’havia d’anar a dormir 
prompte, no? O potser no havia fet els deures encara...

Magnus: (Amb paciència) No era per això, Pessiguet. era perquè el cocodril 
havia d’aconseguir les cinc llàgrimes abans de les dotze de la nit. si 
no…

Pessiguet: (Interrompent) Ja ho sé, no m’ho digues! si no, la carrossa es 
transformaria en una carabassa! Com? Què dieu? Que això és d’un 
altre conte?

(Respostes dels xiquets i les xiquetes)

Pessiguet: de la Ventafocs? Aleshores, si no hi havia carrossa ni carabassa, 
per què havien d’aconseguir les llàgrimes abans de les dotze? tu ho 
saps?

(Pregunta a un xiquet o xiqueta en particular i si aquest no ho sap, a un 
altre. Així successivament fins que un diga la resposta correcta)

Pessiguet: Quina manera; és veritat... Havien d’aconseguir les llàgrimes 
abans de les dotze, perquè si no el príncep continuaria sent un 
cocodril per sempre. i cada llàgrima havien d’agafar-la a una hora 
determinada, veritat? sí, ara sí que me’n recorde bé. Per això, les 
bruixes i el cocodril portaven una calculadora gegant, per a no 
equivocar-se. una calculadora que caminava... Com dieu? Que no 
era una calculadora? Aleshores, què era?

Xiquets: un rellotge! 

Pessiguet: sí, clar, clar, un rellotge. un rellotge digital... 

Magnus: No era un rellotge digital, Pessiguet. era un rellotge d’agulles.

Pessiguet: i què més dóna? No són el mateix un rellotge d’agulles i un re-
llotge digital, Kapek?

Kapek: error. error. un rellotge d’agulles té una agulla menuda que assen-
yala l’hora i una agulla gran que assenyala els minuts. un rellotge 
digital té només nombres que indiquen les hores i els minuts. uns 
nombres molt quadriculats…
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Pessiguet: Com tu, Kapek!

Kapek: error. Jo no sóc quadriculat. sóc un robot.

lunila: Bé, Pessiguet, t’has aclarit? les bruixes i el cocodril portaven amb 
ells un rellotge d’agulles. un gran rellotge de pèndol. la bruixa Nà-
dia l’havia encantat perquè li isqueren unes potetes de formiga i 
les seguira pertot arreu. d’aquesta manera podrien saber quan era 
l’hora justa per a arreplegar les llàgrimes.

Pessiguet: Ja. i ha sigut molt graciós quan el rellotge estira la barba del nan. 
M’ha agafat un atac de risa...

Magnus: (Sospirant) Que no, Pessiguet, que el rellotge no estira la barba al 
nan.

Pessiguet: (Molest) Ah, no? Aleshores qui ho fa? Veritat que va ser el rellotge, 
xiquets?

(Respostes dels xiquets i les xiquetes)

Pessiguet: (Confús) Ah, va ser Rebeca? i dieu que s’havia amagat darrere del 
rellotge? Bé, de totes maneres, a mi, això m’ha fet molta gràcia… i 
també m’ha fet gràcia quan la bruixa Nàdia trau el paraigua per a 
resguardar-se de les llàgrimes del gegant. Com? Què dieu? Que no 
trau cap paraigua? Però trau alguna cosa, n’estic segur...

tots: un embut! 

Pessiguet: Ah, és veritat. un embut, que era com una espècie de… de xe-
ringa, veritat?

Magnus: Noooo! explica-li-ho tu, Kapek!

Kapek: un embut és un instrument en forma de con que s’usa per a passar 
líquids d’un recipient a un altre. Com açò (Mostra un embut).

Pessiguet: Vaja, vaja, que interessant! de totes maneres, aquesta escena era 
divertida. i també m’ha paregut divertida aquella part en què les 
bruixes fan cosquerelles a una fada per a aconseguir que plore de 
riure. sí, li fan cosquerelles amb unes plomes, no us en recordeu?

(Respostes dels xiquets i les xiquetes)

lunila: Ai, Pessiguet, mira que ets despistat. No eren plomes, eren espigues 
de civada.

Pessiguet: de civada?
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lunila: de Civada! Kapek, explica-li què és la civada…

Kapek: És un cereal que s’usa per a alimentar els cavalls i altres animals. Hi 
ha una varietat salvatge que produïx unes espigues molt delicades.

Pessiguet: Ja. Civada. És a dir, que és un cereal que s’usa per a fer cosque-
relles.

Kapek: Jo no he dit «cosquerelles». Jo he dit «alimentar els cavalls».

Pessiguet: Ja sé que has dit això, Kapek. Però també es pot usar per a fer 
cosquerelles. No sigues tan quadriculat, home!

Kapek: i torna-li. sempre el mateix. No sóc quadriculat i, sobretot, no sóc 
un home. sóc un robot. Robot. Robot…

Pessiguet: d’acord, molt bé.

lunila: i a tu, què és el que més t’ha agradat de la història, Magnus?

Magnus: A, mi, el que més m’ha agradat és el final, quan Nàdia fa aparéixer 
una ceba per a poder plorar.

Kapek: doncs jo aquesta part no l’he entés. Per què plora Nàdia en veure la 
ceba? No sabia que les bruixes es posaren tristes en veure cebes. la 
meua memòria informàtica no diu res d’això…

Magnus: les cebes no posen tristes a les bruixes, Kapek. No posen trist nin-
gú.

Pessiguet: Bé, a mi, em posen un poc trist. És que no m’agrada gens, gens, 
la ceba. i quan m’obliguen a menjar-la... puààà! doncs, em pose 
trist.

lunila: Però Pessiguet, les cebes són molt sabroses i molt sanes! Has de 
provar un pastís de ceba que faig molt bo, ja veuràs com t’agrada.

Kapek: Potser, a Nàdia, li passa com a Pessiguet. No li agrada menjar cebes 
i en veure’n es posa trista.

Magnus: No és això, Kapek. És que les cebes t’irriten els ulls i et fan plorar 
encara que no vulgues. Bé, a tu no, clar. Com que els teus ulls són 
de metall…

Kapek: Algun avantatge havia de tindre ser un robot.

Pessiguet: doncs, a mi, el que més m’ha agradat del conte és el final. Quan 
el cocodril torna a ser un príncep. i, després, quan es casa amb la 
bruixa Nàdia…
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Magnus: Pessiguet! el conte s’acaba quan el cocodril recupera la forma hu-
mana. No diu res de que es case amb Nàdia. Això t’ho has inventat 
tu.

Pessiguet: i què passa? Això és el millor dels contes, que sempre ens podem 
imaginar com continua la història després que s’acabe… A veure, a 
algú se li ocorre alguna idea de què més pot haver passat al príncep 
després de deixar de ser un cocodril?

(Els xiquets i les xiquetes diran les seues propostes)

Pessiguet: Ah, molt bé. Quina idea més bona! i la teua també... Que bonic! 
les heu d’escriure totes, perquè no se’ns obliden. i jo també escriu-
ré un resum de la història, perquè no se’m torne a oblidar. A veure. 
A veure... a veure... Ja el tinc. l’he escrit en vers, perquè així és més 
fàcil de recordar-se’n. Voleu que us el llija? sí? 

(Aclarint-se la veu, llig)

Mentre agafaven gerdons
en un racó molt tranquil
Nàdia i Rebeca, de sobte, 
van veure un cocodril.

Potser això és normal
a la selva tropical,
però en un bosc corrent
és un cas especial.

«És un príncep encantat»,
digué Nàdia, «Què t’ha passat?»

de seguida el cocodril
el secret els va explicar:
per ploraner i gemecós
així el van deixar.

una fada el va transformar
i per a tornar a la seua forma
necessitava més de mil
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llàgrimes de cocodril
i unes més d’un altre estil:
de fada, de bruixa, de nan,
d’elf i d’un gegant ben gran.

les primeres mil llàgrimes
ja les tenia guardades, 
però les altres cinc
eren més complicades.

Amb l’ajuda de les bruixes
i del rellotge d’agulles
aconseguí amb el temps just
la de l’elf, a les nou en punt.

era el torn del nan.
Rebeca, li estirà de la barba:
el pobre es posà a plorar,
era el moment d’escapar!

Ja tenien la segona. 
Ara venia la del gegant,
tenien només mitja hora!
Però just en tocar les deu
el gegant va plorar.

«gràcies gegant!» van dir
i la llàgrima van agafar.

després buscaren la fada
que per a fer-la plorar
li feren cosquerelles
amb espigues de civada.

Només faltava la cinquena.
Nàdia va agafar una ceba
la va olorar i una llàgrima
li va caure dins la botella
Que es va quedar ben plena.
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Aleshores el cocodril
se la va beure sencera:
va trencar l’encanteri
i un príncep altra volta era!

M’heu salvat la vida!
sense vosaltres,
no sé de mi, què en seria!
i va abraçar fortament les bruixes
i, també, el rellotge d’agulles.

   (La resta dels Biblionautes aplaudix)

Magnus: Molt bé, Pessiguet.

Kapek: Molt bé.

lunila: Molt bé! i, ara que ens has resumit tan bé tota la història, crec que 
ja podem dir la frase que pronunciem sempre al final dels nostres 
viatges. Voleu dir-la amb nosaltres! És molt fàcil: «i conte, contat, 
aquest conte s’ha acabat». Ara, vosaltres:

els xiquets i les xiquetes: i conte, contat, aquest conte s’ha acabat! 

els biblionautes: Adéééééééu!
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Vocabulari de Kapek

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

agitar: Moure d’un costat a l’altre diverses vegades.

exemple: El metge va agitar fortament la botella de xarop abans 
d’obrir-la.

Paraules relacionades: agitació, agitador.

alarits: Crits de dolor o de pena.

exemple: Quan Joan es va agafar el dit amb la porta, va començar a 
fer esgarips.

artells: Zones més grosses i dures dels dits, que coincidixen amb les ar-
ticulacions.

 exemple: Susanna va començar a donar colps cada vegada més forts 
a la porta amb els artells.

Civada: Planta que s’usa per a alimentar els cavalls i altres animals.

exemple: Al costat del camí creixien espigues de civada.

Confessar: Reconéixer un error o una culpa.

exemple: El lladre va confessar el robatori a la policia.

Paraules relacionades: confessió, confessor.

desconfi at: Que no creu en les bones intencions de la gent.

exemple: Enric és tan desconfi at, que mai no deixa els seus joguets a 
altres xiquets, perquè creu que li’ls trencaran.

Paraules relacionades: desconfi ar, desconfi ança.

Embut: instrument buit en forma de con que servix per a passar líquids 
d’un recipient a un altre.

exemple: Maria va usar l’embut per a posar l’aigua de la garrafa a 
la botella xicoteta.
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Espetec: soroll sec que produïx la fusta quan es trenca o esclata.

exemple: A la cuina només se sentien els espetecs de la llenya en cre-
mar-se.

Fila índia: Filera en la qual les persones o els objectes estan col·locats d’un 
en un.

exemple: Les formigues avançaven en fila índia per terra.

Gerdons: Fruita roja semblant a la móra, però més xicoteta i redona, de 
sabor agredolç.

exemple: La meua melmelada preferida és la de gerdó.

Maldestre: Persona que no sap fer bé les coses.

exemple: L’obrer que va fer aquella paret és un maldestre, perquè la 
va fer torta.

Motiu: Causa o raó per a fer alguna cosa.

exemple: El xiquet plorava sense motiu.

Orientar-se: situar-se, esbrinar on ens trobem o cap a on hem d’anar.

exemple: De nit, els pescadors s’orientaven observant les estreles.

Paraules relacionades: orientació, orient.

Pèndol: Objecte pesat que es mou rítmicament d’un costat a l’altre i que 
formava part dels rellotges de paret antics.

exemple: El rellotge de paret tenia un pèndol daurat gran.

Sentit de l’humor: Capacitat per a apreciar les situacions gracioses o 
divertides.

exemple: La meua iaia té sentit de l’humor. Sempre ho pren tot a 
broma.

Tetera: Recipient amb una ansa per a servir el te.

exemple: He posat aigua calenta i una bosseta de camamilla a la 
tetera.

Troll: Criatura màgica que, segons les tradicions del nord d’europa, era 
molt gran i lletja i habitava als boscos.

exemple: La gent creia que en aquella muntanya vivia un troll.

(Aclariment: aquesta paraula també pot escriure’s «trol» amb una 
«l»).
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Tropical: situat a les regions càlides que es troben al sud i al nord de 
l’equador.

exemple: A les platges tropicals sempre fa calor.

Paraules relacionades: tròpic.

Vidriós: Que sembla de vidre.

exemple: El peix tenia els ulls vidriosos.

(Observació: aquesta paraula quasi sempre s’usa per a parlar dels 
ulls o de la mirada d’algú).
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