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La col·lecció PESSIGUET 

dE SaL

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

L’autora, Ana Alonso, és escriptora, poetessa i professora. Amb una 
llarga trajectòria literària, els últims anys ha publicat nombrosos llibres in-
fantils 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 im-
portants, 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 edats primerenques, així com en l’experiència de nombrosos docents. 
A més de ser suggestiu i dinamitzador (compta amb dramatitzacions i ma-
terials complementaris escrits per la mateixa autora), aquest pla s’ha dis-
senyat acuradament per a aconseguir una animació a la lectura eficaç en 
tots els nivells de l’educació Primària. 

Confiem que tant l’alumnat com el personal educador troben en 
aquests llibres el «pessiguet de sal» que cal per a estimular la creativitat  
i transmetre la il·lusió a la tasca diària. 
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Materials de PESSIGUET 
dE SaL
Per a l’alumnat

El llibre de lectura
Mitjançant les aventures d’estrela i del 
vaixell escola del capità Carib, l’alumnat 
de segon cicle de Primària podrà refl exio-
nar sobre les característiques que distin-
gixen els organismes vius i descobrir 
la gran varietat de formes que pot 
adoptar la vida a la Terra. Alhora, re-
forçaran l’hàbit de lectura, adquiriran vo-
cabulari 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 
l’alumnat faça activitats, tant dins com 
fora de l’aula. Aquestes estan pensades per 
a complementar la lectura i reforçar els con-
tinguts curriculars treballats, així com per a 
atendre les necessitats específi ques de cada 
alumne o alumna. la postal que s’inclou al 
fi nal del llibre pot usar-se perquè escriguen 
a l’autora (preferències, suggeriments, etc.).

PE
SS

IG
UE

T 
DE

 S
AL

Continguts

Funcions 
dels éssers vius

Definició d’ésser viu

Activitats

Complementàries: 
1 i 2

6 Per a investigar

1 Fabricació de cristalls casolans (demana ajuda a un adult):

 a)  Prepara una solució salina: calfa en una cassola uns 300 ml d’aigua, 
sense que arribe a bullir. A� g-hi tres grapats de sal gradualment 
a l’aigua, remenant perquè es dissolga, � ns que veges que ja s’ha 
dissolt del tot.

 b)  Ab    oca una xicoteta quantitat de la solució salina que has preparat 
en un plat i deixa-la reposar durant, almenys, una hora. 

 Què ha ocorregut després d’aquest temps?

© Grupo Anaya

dels éssers vius

Definició d’ésser viu

Complementàries: 

dissolt del tot.

2 Busca en una enciclopèdia o en Internet fotogra� es i informació sobre els 
organismes següents: bacteri, parameci, ameba, alga laminària, esponja de mar 
i falguera.

 a)  Fes un informe sobre cada organisme que incloga un dibuix i algunes dades sobre la 
seua forma de vida.

 b)  Dibuixa un d’aquests organismes i digues a quin regne pertany.

Nom:  Nom:  

PE
SS

IG
UE

T 
DE

 S
AL

Contingut

Tipus d’éssers vius

Activitats

Complementàries: 
1 i 2

8 Per a aprendre a aprendre

1 Fes una eixida al parc amb els professors o amb els teus pares. 
Observa els diferents tipus de líquens i completa el quadre.

Es de color Creix sobre Forma

Liquen
...................................

Liquen
...................................

Liquen
...................................

© Grupo Anaya
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La Proposta didàctica
Planteja una metodologia i nombroses 
estratègies per a ajudar els docents a trau-
re el màxim partit de la lectura del llibre 
i de les activitats de les fi txes. Així, us ofe-
rim orientacions per al seu ús organit-
zades en quadres pràctics. Conté, a més, 
altres materials complementaris (un 
joc d’avaluació, diversos jocs dramàtics 
i un vocabulari).

Els jocs de
PESSIGUET dE SaL

Per a treballar la comprensió lectora 
i consolidar l’adquisició dels continguts 
curriculars, presentem una sèrie de jocs 
dramàtics i un joc d’avaluació per a 
ajudar els escolars a recapitular allò que 
han aprés amb la lectura del llibre. en 
aquest cas, el «joc d’avaluació» consistix 
en l’ús d’una clau discotòmica senzilla 
per a classifi car els éssers vius.

Per al professorat

29

Joc de classifi cació dels éssers vius

Procediment: Retalla les targetes i observa-les atentament. Per a cada 
targeta, llig cada un dels passos de la clau i tria en cada cas l’opció que 
encaixa amb l’ésser viu de la fotografia. Escriu en la targeta tots els passos 
que has anat triant. Repetix el mateix procediment per a cada targeta.

CLAU DICOTÒMICA

1. a) És un ésser que es mou    Vés al pas 5
 b) És un ésser que no es mou    Vés al pas 2

2. a) Viu a la mar    Vés al pas 3
 b) Viu a la terra    Vés al pas 4

3. a) És dur per fora    CORALL
 b) És blanet i amb forats    ESPONJA

4. a) Té fulles    ALZINA O CARRASCA
 b) No té fulles    AMANITA (BOLET)

5. a) Té potes    Vés al pas 6
 b) No té potes    Vés al pas 9

6. a) Té quatre potes    Vés al pas 7
 b) Té més de quatre potes    Vés al pas 8

7. a) Està cobert de pèl    LLOP
 b) No està cobert de pèl    GRANOTA

8. a) Té sis potes    MOSCA
 b) Té huit potes    ARANYA

9. a) Té escames i ossos per dins    SERP
 b) No té escames ni ossos    CUC DE TERRA
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així són els recursos de «Pessiguet» per al professorat

Proposta didàctica
•	 Competències bàsiques

•	 Objectius per àrees

•	 Continguts curriculars

•	 Metodologia

•	 Ús de les fi txes (inclou quadres 
pràctics i solucions) 

•	 els valors en el llibre 

•	 Joc d’avaluació

Jocs dramàtics 

25

Continguts que es treballen en les fi txes

Defi nició d’ésser viu

Fitxa 1: activitats 1 i 2 

Fitxa 2: activitat 1

Fitxa 3: activitats 1 i 2

Fitxa 6: activitats 1 i 2

Característiques dels éssers vius

Fitxa 1: activitats 1 i 2 

Fitxa 3: activitats 1 i 2

Fitxa 4: activitat 1

Fitxa 5: activitats 1 i 2

Fitxa 10: activitats 1 i 2

Tipus d’éssers vius

Fitxa 2: activitats 1 a 4

Fitxa 4: activitats 1 i 2

Fitxa 8: activitats 1 i 2

Funcions dels éssers vius

Fitxa 5: activitats 1 i 2

Fitxa 6: activitats 1 i 2

Fitxa 7: activitats 1 i 2

Fitxa 8: activitats 1 i 2

Fitxa 9: activitats 1 i 2

Continguts que es treballen en les fi txes

Defi nició d’ésser viu

Característiques dels éssers vius

Tipus d’éssers vius

Vocabulari

35

Jocs dramàtics ocs dramàtics 

Aquests jocs estan dissenyats per a treballar els continguts del 
llibre, de manera que fomenten, alhora, la creativitat i la imaginació de 
l’alumnat. 

Primer, cal que els participants comprenguen que en aquests jocs 
no hi ha respostes «correctes» o «incorrectes», sinó que es tracta d’un plan-
tejament obert on poden tindre cabuda moltes interpretacions diferents, 
sempre que se’n respecten les regles bàsiques. Així doncs, els jocs, a més 
de servir com a instruments d’aprenentatge, contribuiran a desenvolupar 
l’autonomia de l’alumnat pel que fa a la interpretació i l’aplicació de les 
regles i, també, al sentit de la responsabilitat a l’hora de complir-les. 

Segons els estudis pedagògics més recents, sens dubte, l’aportació 
més valuosa del joc dramàtic a l’educació és la de fomentar l’autocontrol 
i l’adquisició de valors a través de la interiorització d’un paper particular 
dins d’una situació de joc defi nida.

Joc 1: «Seguix la pista»

Materials necessaris:

 Un rectangle de cartolina menut, prèviament «envellit», per exem-
ple, amb café, i retallat amb vores irregulars (el rotllo de cartolina 
no ha de tindre més de 10 cm d’amplada).

 Cintes, com les de pastisseria (per a lligar els rotllos de cartolina).

Procediment:

a) Dividirem l’alumnat en grups. Cada grup copiarà una de les cinc 
endevinalles del llibre en un rectangle de cartolina, que, després 
enrotllarà i lligarà amb una cinta.

38

Vocabulari ocabulari 

Artilleria: Art de construir i usar màquines de guerra, especialment els 
canons. Cos militar que fa servir aquesta classe d’armes.

 Exemple: El general va ordenar que disparara l’artilleria.

Paraules relacionades: artiller.

Austral: Pertanyent al sud.

Exemple: Quan ací és estiu, als països l’hemisferi austral és hivern.

Barracuda: Peix tropical molt gran i d’aparença terrible.

Exemple: El submarinista va veure una barracuda i va fugir perquè 
no el mossegara.

Bolonyesa: Salsa típica de la ciutat italiana de Bolonya que es fa amb carn 
i tomaca, i s’usa per a preparar els plats de pasta.

Exemple: Mon pare està preparant uns macarrons bolonyesa.

Bucaner: Nom que es donava a alguns pirates que, al segle desset, ataca-
ven amb freqüència les colònies espanyoles.

Exemple: El capità portava un barret de bucaner i una jaqueta roja.

Caoba: Fusta rogenca que es trau d’un arbre del mateix nom i que és molt 
apreciada per a la fabricació de mobles.

Exemple: Al saló hi havia una taula i cadires de caoba.

Carta de navegació: Mapa amb indicacions per a seguir una determi-
nada ruta a la mar.

Exemple: El capità va consultar les cartes de navegació abans de 
fi xar el rumb del vaixell.

Cartografi a: Ciència que s’ocupa de l’estudi i del traçat dels mapes.

Exemple: Els descobriments geogràfi cs van impulsar la cartografi a.

Paraules relacionades: cartògraf, cartografi ar.

Casaca: Peça de vestir cenyida de cos i acabada amb dos faldons que era 
usada com a uniforme militar. 
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Proposta didàctica 

1     Competències bàsiques

les competències bàsiques que poden treballar-se amb la lectura de 
L’endevinalla de la vida són les següents:

Competència en comunicació lingüística 
•	 Augmentar la riquesa en el vocabulari específi c de l’àrea.

•	 ser rigorós en l’ús dels termes específi cs d’aquesta àrea.

•	 saber construir un discurs: ser acurat en la precisió de termes, 
l’encadenament d’idees, l’expressió verbal.

•	 Adquirir la terminologia específi ca sobre éssers vius i sobre objectes 
i fenòmens naturals.

•	 Comprendre textos informatius, explicatius i argumentatius.

•	 transmetre idees en informacions sobre la natura.

Competència matemàtica
•	 usar eines matemàtiques, com ara mides, escales, taules o representa-

cions gràfi ques.

•	 utilitzar el llenguatge matemàtic per a quantifi car fenòmens naturals 
i expressar dades.

     Competències bàsiques
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Competència en el coneixement 
i la interacció amb el món físic
•	 interpretar el món físic a través dels conceptes apresos.

•	 saber definir problemes, avaluar solucions i elaborar estratègies.

•	 dissenyar investigacions senzilles.

•	 Analitzar resultats i comunicar-los.

•	 Observar el món físic, obtindre informació i actuar d’acord amb ella.

•	 Conéixer les implicacions de l’activitat humana en el medi ambient.

•	 Participar en la presa de decisions pel que fa als problemes locals  
i globals plantejats.

Tractament de la informació 
i competència digital
•	 usar procediments diferents de recerca, selecció, organització i apli-

car-los en l’àrea.

•	 saber usar un ordinador de manera bàsica.

•	 saber buscar en internet de manera guiada.

•	 Millorar en les destreses associades a l’ús d’esquemes i mapes con-
ceptuals.

•	 usar les tecnologies de la comunicació i la informació per a tindre 
una visió actualitzada de l’activitat científica.

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

•	 desenvolupar actituds de diàleg i de resolució de conflictes.

•	 Acceptar i elaborar normes de convivència.

•	 saber quins són els debats essencials sobre l’avenç de la ciència per a 
entendre l’evolució de la societat.
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Competència per a aprendre a aprendre
•	 desenvolupar tècniques per a aprendre, organitzar, memoritzar i recu-

perar la informació.

•	 Fer resums, esquemes o mapes mentals.

•	 Reflexionar sobre què i com s’ha aprés.

•	 Adquirir conceptes essencials lligats al nostre coneixement natural per 
a incorporar informació provinent de l’experiència pròpia o d’escrits o 
audiovisuals.

•	 Adquirir procediments d’anàlisi de causes i conseqüències.

autonomia i iniciativa personal
•	 Participar en la construcció de solucions.

•	 tindre habilitat per a iniciar i dur a terme projectes.
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•	2    Objectius per àrees

Objectius de l’àrea de Coneixement 
del medi per a segon cicle de Primària
•	 identificar els elements principals de l’entorn natural (situació, acci-

dents geogràfics, temps atmosfèric, vegetació, fauna, etc.), descrivint-
ne les característiques més rellevants i establint semblances i diferèn-
cies amb altres entorns coneguts (lloc de vacances, lloc on viuen altres 
familiars i amics, etc.).

•	 desenvolupar una actitud d’acceptació i de respecte per les diferències 
individuals (edat, sexe, característiques físiques, personalitat, etc.).

•	 Participar en activitats de grup de manera constructiva, responsable 
i solidària, respectant els principis bàsics establits (torns de paraula, 
atenció en les intervencions, aportació d’idees i consideració de les de-
cisions i acords presos).

•	 desenvolupar una actitud de respecte i de valoració de les aportacions 
pròpies i dels altres.

•	 identificar l’impacte d’algunes activitats humanes en l’entorn natural  
i social, distingint-ne les coses positives de les negatives.

•	 desenvolupar actituds que contribuïsquen activament a la conservació 
i la millora del medi ambient i del patrimoni cultural.

•	 Valorar la dedicació d’aquelles persones que es preocupen de manera 
altruista per la cura i la millora del patrimoni natural i cultural.

•	 detallar l’impacte dels canvis i les transformacions provocats pel pas 
del temps en els elements de l’entorn social i en si mateix.

•	 Analitzar algunes relacions senzilles de simultaneïtat, successió i cau-
salitat en els canvis esmentats.

•	 Comprendre, expressar i representar mitjançant diferents codis (car-
togràfics, numèrics, gràfics, tècnics, etc.) esdeveniments, idees i situa-
cions de l’entorn social, natural i cultural.
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•	 detectar, delimitar, definir, plantejar i resoldre problemes senzills rela-
cionats amb els elements més significatius de l’entorn natural i social, 
usant estratègies cada vegada més sistemàtiques i complexes de recer-
ca, recollida, anàlisi, emmagatzemament i tractament d’informació, de 
formulació d’hipòtesis, de posada a prova de les mateixes i de proposta 
d’altres alternatives.

•	 desenvolupar actituds de valoració pels treballs ben planificats, execu-
tats i avaluats, propis i dels altres.

•	 dissenyar, construir i avaluar dispositius i aparells amb una finalitat 
determinada, usant el coneixement de les propietats elementals dels 
materials, les substàncies i els objectes que faran servir.

•	 Analitzar i enumerar les propietats dels materials, les substàncies i els 
objectes usats.

Objectius de l’àrea de Valencià: llengua 
i literatura per a segon cicle de Primària
•	 Comprendre discursos orals i escrits més extensos i complexos que en 

el cicle anterior, ampliant els temes d’interés, mantenint l’atenció i una 
actitud crítica.

•	 diferenciar les idees essencials de les secundàries.

•	 Analitzar els aspectes senzills del text (estructura del discurs, vocabula-
ri, intenció, etc.).

•	 expressar-se oralment i per escrit adequadament en situacions formals 
i informals, ampliant els contextos i els interlocutors coneguts i desco-
neguts.

•	 expressar amb claredat de manera ordenada i coherent: vivències, 
idees, observacions, sentiments, etcètera.

•	 triar les formes de comprensió i d’expressió adequades a la situació i a 
la intenció comunicativa.

•	 Valorar i acceptar les aportacions pròpies i les dels altres, respectant les 
normes de l’intercanvi comunicatiu.

•	 Produir textos escrits propis de la vida social de l’aula, com a consolida-
ció del sistema lectoescriptor per a comunicar coneixements, experièn-
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cies i necessitats (normes, notes, cartes, avisos, sol·licituds…) d’acord 
amb les característiques pròpies d’aquests gèneres.

•	 Comprendre textos de l’àmbit escolar, produïts amb una finalitat di-
dàctica o d’ús social (fullets, descripcions, instruccions i explicacions), 
per a aprendre i per a informar-se, comparant, classificant, identificant 
i interpretant els coneixements i les informacions per a ampliar el que 
s’ha aprés.

•	 usar, de manera dirigida, les tecnologies de la informació i la comuni-
cació i els diferents tipus de biblioteques (d’aula i de centre), mostrant 
respecte per les normes de funcionament, amb la finalitat d’obtindre 
informació i models per a la composició escrita.

•	 Valorar l’escriptura com a eina de comunicació, font d’informació  
i d’aprenentatge, i com a medi per a organitzar-se i resoldre problemes 
de la vida quotidiana. 

•	 Conéixer l’estructura dels textos propis de l’àmbit acadèmic (qüestio-
naris, resums, informes, descripcions, explicacions…), i aplicar aquests 
coneixements a la comprensió i la producció de textos per a comunicar 
coneixements, experiències i necessitats.

•	 Produir textos d’intenció literària per a comunicar sentiments, emo-
cions, estats d’ànim o records (narracions, poemes, diàlegs escenificats, 
descripcions, còmics, redaccions…), a partir de l’exploració de les pos-
sibilitats expressives de la llengua mitjançant l’observació i l’anàlisi de 
textos models (històries o contes narrats pel professorat), i amb l’ajuda 
de diferents recursos i jocs que estimulen la imaginació i la creativitat.

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

•	 expressar-se oralment i per escrit fent servir sistemes verbals i no verbals 
de comunicació (gestos, moviments corporals, sons, etc.).

•	 desenvolupar l’autocrítica i l’autoexigència en les realitzacions prò-
pies amb finalitats diverses, valorant-les com a font de gaudi, aventura, 
lleure, diversió, informació, aprenentatge i com a destresa bàsica per a 
l’enriquiment de la llengua i la cultura personal pròpies.

•	 desenvolupar l’hàbit i el gust per la lectura, dedicant-li part del temps 
lliure disponible. 



15

•	 llegir en veu alta (sense sil·labejar, saltar-se paraules, etc.), distingint  
les idees essencials de les accessòries, en textos cada vegada més exten-
sos i complexos. 

•	 desenvolupar el gust literari (narratiu, poètic, etc.).

•	 explorar les possibilitats expressives bàsiques de la llengua oral i escri-
ta, adquirint seguretat en les habilitats comunicatives pròpies i els usos 
personals del llenguatge.

•	 Compondre per escrit, de manera cada vegada més complexa, ordena-
da i coherent: idees, vivències, sentiments, fets reals i fantàstics, tant en 
prosa com en vers.

•	 expressar-se per escrit usant les normes bàsiques de la llengua es crita. 

•	 usar la llengua oral i escrita com a instrument d’aprenentatge i de pla-
nificació d’activitats cada vegada més complexes, usant recursos dife-
rents. 

•	 Fer ús de la llengua oral i escrita com a instrument per a l’elaboració  
i l’anticipació d’alternatives d’acció. 

•	 usar la llengua oral i escrita com a instrument per a la memorització de 
la informació, la recapitulació i la revisió del procés seguit.
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3    Continguts curriculars

Continguts de Coneixement del medi 3 
(Tercer de Primària)
•	 la funció de nutrició, de reproducció i de relació en animals i plantes.

•	 els regnes dels éssers vius (animals, plantes, fongs, algues i bacteris)  
i les característiques.

•	 Éssers vius en perill d’extinció. Protecció dels espais naturals de l’entorn.

Continguts de Coneixement del medi 4 
(Quart de Primària)
•	 l’ecosistema i els seus elements. extensió i diversitat dels ecosistemes. 

límits i interaccions d’ecosistemes pròxims.

•	 la protecció del planeta com una tasca de tots: les accions ciutadanes 
i les accions governamentals per a conservar la vida i els recursos na-
turals del planeta.

•	 Funcions vitals dels animals.

•	 Funcions vitals de les plantes.
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4    Metodologia

Presentació del llibre
Pla lector de PESSIGUET dE SaL té l’objectiu de plantejar la lec-

tura de cada llibre com un joc enfocat a l’aprenentatge i la consolidació de 
l’hàbit lector. Per a això, incloem en aquesta Proposta didàctica una se-
lecció de materials dissenyats per tal de motivar l’alumnat abans, durant 
i després de la lectura. els materials inclosos per a traure el màxim partit 
d’aquest enfocament són els següents:

Jocs dramàtics: una selecció d’activitats lúdiques que es basen en 
els estudis pedagògics més recents i que estan dissenyades per a treballar 
la comprensió lectora i consolidar l’adquisició dels continguts curriculars  
mitjançant el llibre (sense oblidar-nos dels simpàtics Biblionautes, els 
quatre ninos que oferim en primer cicle per a facilitar l’animació lectora  
i que ens poden servir també en aquest cicle si el professorat ho considereu 
oportú).

Vocabulari: una selecció fotocopiable de paraules que apareixen 
en el conte, amb definicions clares i senzilles, que poden servir de guia per 
als xiquets i xiquetes durant la lectura.

Joc d’avaluació: Activitat lúdica dissenyada per a recapitular el 
que han aprés. en aquest cas, consistirà en un joc de «Joc de classificació 
dels éssers vius» en el qual l’alumnat haurà d’usar una clau dicotòmica 
senzilla.

A continuació, us proposem algunes pautes per a treballar la lectura 
i, també, per a aprofitar millor els materials complementaris després de 
llegir el llibre. Podeu adaptar-les a la pràctica docent com creieu necessari, 
d’acord amb les necessitats educatives del l’alumnat.
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abans de la lectura:  
Presentació del llibre

Abans de començar a llegir L’endevinalla de la vida, podem presen-
tar el llibre situant els lectors en el tema dels éssers vius. Per a això, anirem 
dient noms de diverses criatures i els preguntarem si creuen que són éssers 
vius o no i per què. Podem incloure personatges fantàstics, robots, electro-
domèstics, cotxes i éssers vius dels diversos regnes animals. Quan els escolars 
contesten una pregunta negativament (és a dir, quan afirmen que un objecte 
determinat no està viu) cal que els demanem que en donen les raons. Farem el 
mateix amb l’afirmació que una cosa sí que està viva. d’aquesta manera, hau-
ran de posar en dubte els criteris propis i adonar-se que no sempre funciona: 
el fet que una cosa es moga, puga respondre preguntes o «s’alimente» (com, 
per exemple, un cotxe s’alimenta de combustible), no vol dir que estiga viu.

després d’escoltar les respostes dels xiquets i les xiquetes, comenta-
rem les endevinalles a les quals s’enfrontaran els protagonistes de la lectu-
ra, ja que aquestes són semblants a les que els haurem acabat de plantejar.

en definitiva, tractarem de trobar punts de connexió entre els inte-
ressos de l’alumnat i la història que llegirem de manera que aquests mam-
prenguen la lectura amb entusiasme i curiositat.

durant la lectura: dues alternatives possibles
una vegada hem preparat els infants per a submergir-se en el lli-

bre, arriba el moment de fer-ne la lectura. es pot dur a terme 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: Podem llegir el llibre directament a classe, per 
a la qual cosa usarem les sessions que calguen. Per a fomentar l’hàbit 
lector de l’alumnat, és convenient que es combinen tres estratègies du-
rant aquestes sessions:
• lectura en veu alta per part de l’alumnat per a fomentar la fluïdesa 

lectora i treballar l’entonació.
• lectura en veu alta per part del professorat, en forma de contacontes.
• lectura silenciosa.

durant aquestes sessions, podem interrompre la lectura sempre 
que ho considerem necessari per a comentar la història amb els infants, 
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intercanviar preguntes sobre el text o fer observacions divertides. també 
podem delegar aquesta tasca en alguns dels alumnes (un grup diferent 
en cada sessió). també podem fer ús del vocabulari fotocopiable que 
s’inclou en aquesta 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 que el lligen a casa com una activitat com-
plementària. d’aquesta manera, es fomenta l’hàbit lector continuat, la  
incorporació de la lectura a les activitats d’oci de l’alumnat i la responsa-
bilitat individual. Per a ajudar-los en aquesta tasca, els proporcionarem 
el vocabulari fotocopiable que s’inclou al final de la Proposta didàctica 
i farem un seguiment individualitzat del procés de lectura mitjançant 
preguntes informals sobre aquest.

es pot fixar un mes de termini per a concloure la lectura del llibre, 
després del qual en treballarem alguns aspectes a classe amb les fitxes 
de treball.

una altra alternativa és donar a l’activitat un caràcter voluntari 
i permetre que l’alumnat trie les activitats dels recursos didàctics que 
preferisca fer.

després de la lectura:  
Jocs dramàtics i fitxes de treball

tant si fem la lectura a l’aula com a casa, una vegada finalitzada, 
organitzarem una sessió de recapitulació i d’avaluació de la comprensió 
lectora de l’alumnat servint-nos dels jocs dramàtics que hi ha entre els 
recursos del Pla lector. 

Amb aquests jocs, l’alumnat podrà escenificar algunes de les situa-
cions que apareixen en la història i endinsar-se en el seu significat, de ma-
nera que explorarem els continguts curriculars tractats en el llibre d’una 
manera lúdica i divertida, cosa que permetrà que desenvolupen la seua 
creativitat i la puguen usar per a consolidar l’aprenentatge.

Quan acabem la sessió dels «jocs dramàtics», podem distribuir les 
fitxes de treball i usar-les com creiem convenient per a fer les activitats 
de caràcter obligatori o voluntari. en l’apartat següent, trobarem algunes 
indicacions sobre l’ús d’aquests recursos dins i fora de l’aula.
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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

Informació sobre les competències
i les capacitats que es 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 experimentar
definició d’ésser viu

Característiques dels éssers vius
1 i 2: reforç

Fitxa 2
Per a comprendre 

el que has llegit
definició d’ésser viu

tipus d’éssers vius
1 a 4: reforç 

Fitxa 3
Per a estimular 

la creativitat
definició d’ésser viu

Característiques dels éssers vius

1 i 2: ampliació,
2: interdisciplinària

amb Plàstica

Fitxa 4
Per a aprendre 

a aprendre
tipus d’éssers vius

Característiques dels éssers vius

1 i 2: ampliació
2: interdisciplinària 

amb Plàstica

Fitxa 5
Per a pensar 
i relacionar

Característiques dels éssers vius

Funcions dels éssers vius
1 i 2: reforç

Fitxa 6 Per a investigar
definició d’ésser viu

Funcions dels éssers vius
1 i 2: complementàries

Fitxa 7
Per a aplicar el que 

has aprés
Funcions dels éssers vius 1 i 2: reforç

Fitxa 8
Per a aprendre 

a aprendre
tipus d’éssers vius 1 i 2 : complementàries

Fitxa 9
Per a expressar-se 

per escrit
Funcions dels éssers vius

1 i 2: ampliació

1: interdisciplinària

amb llengua

Fitxa 10
Per a comprendre 

el que has llegit
Característiques dels éssers vius

1 i 2: ampliació
1: per a fer en equip 
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Tipus d’activitats que es treballen en les fitxes

Activitats interdisciplinàries 
amb Valencià: llengua i literatura

Fitxa 9: activitat 1

Activitats complementàries

Fitxa 6: activitats 1 i 2

Fitxa 8: activitats 1 i 2

Activitats per a fer en equip Fitxa 10: activitat 1

Activitats interdisciplinàries 
amb Educació plàstica

Fitxa 3: activitat 2

Fitxa 4: activitat 2

Activitats d’ampliació 

Fitxa 3: activitats 1 i 2

Fitxa 4: activitats 1 i 2

Fitxa 9: activitats 1 i 2

Fitxa 10:  activitats 1 i 2

Activitats de reforç

Fitxa 1: activitats 1 i 2

Fitxa 2: activitats 1 a 4

Fitxa 5: activitats 1 i 2

Fitxa 7: activitats 1 i 2
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Competències que es treballen amb les fitxes

Observació Fitxa 8: activitats 1 i 2

Experimentació

Fitxa 1: activitats 1 i 2

Fitxa 6: activitats 1 i 2

Recerca d’informació

Fitxa 4: activitat 2

Fitxa 9: activitat 1

Comprensió lectora

Fitxa 2: activitats 1 a 4

Fitxa 4: activitat 1

Fitxa 10: activitats 1 i 2

Expressió escrita

Fitxa 3: activitat 2

Fitxa 9: activitats 1 i 2

Raonament i relació de conceptes Fitxa 5: activitats 1 i 2

Aplicació del que s’ha aprés Fitxa 7: activitats 1 i 2

Creativitat Fitxa 3: activitats 1 i 2
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Continguts que es treballen en les fitxes

Definició d’ésser viu

Fitxa 1: activitats 1 i 2 

Fitxa 2: activitat 1

Fitxa 3: activitats 1 i 2

Fitxa 6: activitats 1 i 2

Característiques dels éssers vius

Fitxa 1: activitats 1 i 2 

Fitxa 3: activitats 1 i 2

Fitxa 4: activitat 1

Fitxa 5: activitats 1 i 2

Fitxa 10: activitats 1 i 2

Tipus d’éssers vius

Fitxa 2: activitats 1 a 4

Fitxa 4: activitats 1 i 2

Fitxa 8: activitats 1 i 2

Funcions dels éssers vius

Fitxa 5: activitats 1 i 2

Fitxa 6: activitats 1 i 2

Fitxa 7: activitats 1 i 2

Fitxa 8: activitats 1 i 2

Fitxa 9: activitats 1 i 2
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Solucions de «Les fitxes de PESSIGUET dE 
SaL» (L’endevinalla de la vida)
Fitxa 1 1: a) el clip s’apega a l’imam.  

 b)  No, perquè el clip no fa totes les funcions dels éssers vius 
(no creix, no es reproduïx, etc).

 2: a) Resposta oberta.
 b)  sí, perquè naix, creix, s’alimenta i, amb el temps necessari, 

fins i tot, es reproduïx.

Fitxa 2 1: a) d’un corall.  
 b) en la duresa i que no es mou.  
 c) Que naix, creix, es reproduïx i mor.  
2: la palmera cocoter. 
3: els cocos.

 4: són els bacteris i viuen per tot arreu (aigua, aire, terra, fins i 
tot dins dels nostres organismes).

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

Fitxa 4 1: Resposta oberta.  
2: a) Resposta oberta.  
 b)  Resposta oberta. els bacteris pertanyen al regne 

Monera; el parameci, l’ameba i l’alga laminària al regne 
Protoctista; l’esponja de mar al regne Animal;  i la 
falguera al regne Planta.

Fitxa 5 1: a)  Foc: No està viu; es mou, sembla que es reproduïx i 
s’alimenta i creix, però no es relaciona, i no produïx còpies 
de si mateix a les que transmet les seues característiques, 
ni té metabolisme com un ésser viu vertader. 

  b)  Peu: es mou, creix, però no es reproduïx. No és un ésser 
viu, sinó una part d’un ésser viu. 

  c) Robot: es mou, es relaciona, però no pot reproduir-se. 
  d)  Pastís al forn: Creix, però no es reproduïx ni es relaciona, 

ni mor. 
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  2:  Foc: Naix, creix, sembla que es reproduïx, mor /sí /No / 
No. 

  Peu: Naix, creix, no es reproduïx / s’alimenta perla sang / sí / No.  
 Robot: No / No / sí / No.

  Pastís al forn: No / No / No / No.

Fitxa 6  1: a) Resposta lliure.  
 b) s’hi hauran format vidres.  
 2: a) el vidre ha crescut.  
 b) No, perquè encara que naix i creix, no es relaciona i no es  
  reproduïx.

  c)  Sí que complixen: Naixen, creixen / No complixen: es re-
produïxen, es relacionen, moren.

Fitxa 7  1: a) Reproducció.  
 b) Relació.  
 c) Nutrició.  
 d) Relació.  
 e) Nutrició.  
 2: F F F F.

Fitxa 8  1, 2 i 3: Respostes obertes. 

Fitxa 9  1: Llavor: Part d’una planta, que, si es donen les condicions 
 adequades, pot desenvolupar-se fins a formar un nou ésser.  
 Locomoció: Acció de desplaçar-se d’un lloc a l’altre.  
 Espermatozoide: Cèl·lula reproductora masculina dels   
 animals. 
 Intestí: Part de l’aparell digestiu d’alguns animals on    
 s’absorbix l’aliment.  
 2: Amb la nutrició: intestí.  
  Amb la relació: locomoció.  
  Amb la reproducció: llavor, espermatozoide.

Fitxa 10  1: Resposta oberta.  
 2: a) Perquè les cèl·lules naixen, creixen, es reproduïxen  
 i moren. també s’alimenten i es relacionen.  
 b) sí, un ou de gallina.  
 c) sí.
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6    Els valors en el llibre

Valors principals desenvolupats en L’endevinalla de la vida

Curiositat intel·lectual

Esperit de superació

Perseverança

Valor

Treball en equip

7    Joc d’avaluació

en aquest cas, es tracta d’un joc en el qual l’alumnat ha d’omplir 
unes targetes amb imatges d’éssers vius usant una clau dicotòmica senzi-
lla. els lliurarem una fotocòpia del joc a cada un o bé una per parella. des-
prés de retallar les targetes, els xiquets i les xiquetes examinaran els passos 
proposats en la «clau» i elegiran els que conduïxen a l’organisme de la fo-
tografia. A continuació, en cada targeta, escriuran les oracions que els han 
conduït, pas a pas, fins al resultat correcte. 

l’objectiu del joc és fer-los recapitular i reflexionar sobre algunes 
de les característiques essencials dels éssers vius, a més de familiaritzar-se 
amb l’ús de claus en el procés d’identificació d’un ésser viu.
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Joc de classificació dels éssers vius

Procediment: Retalla les targetes i observa-les atentament. Per a cada 
targeta, llig cada un dels passos de la clau i tria en cada cas l’opció que 
encaixa amb l’ésser viu de la fotografia. escriu en la targeta tots els passos 
que has anat triant. Repetix el mateix procediment per a cada targeta.

CLaU dICOTòMICa

1. a) És un ésser que es mou    Vés al pas 5.
 b) És un ésser que no es mou    Vés al pas 2.

2. a) Viu a la mar    Vés al pas 3.
 b) Viu a la terra    Vés al pas 4.

3. a) És dur per fora    CORaLL
 b) És blanet i amb forats    ESPONJa

4. a) té fulles    aLZINa O CaRRaSCa
 b) No té fulles    aMaNITa (BOLET)

5. a) té potes    Vés al pas 6.
 b) No té potes    Vés al pas 9.

6. a) té quatre potes    Vés al pas 7.
 b) té més de quatre potes    Vés al pas 8.

7. a) està cobert de pèl    LLOP
 b) No està cobert de pèl    GRaNOTa

8. a) té sis potes    MOSCa
 b) té huit potes    aRaNYa

9. a) té escames i ossos per dins    SERP
 b) No té escames ni ossos    CUC dE TERRa
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NOM:

Oracions de cada pas (clau):

NOM:

Oracions de cada pas (clau):
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NOM:

Oracions de cada pas (clau):

NOM:

Oracions de cada pas (clau):
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NOM:

Oracions de cada pas (clau):

NOM:

Oracions de cada pas (clau):
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NOM:

Oracions de cada pas (clau):

NOM:

Oracions de cada pas (clau):
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NOM:

Oracions de cada pas (clau):

NOM:

Oracions de cada pas (clau):
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Jocs dramàtics 

Aquests jocs estan dissenyats per a treballar els continguts del 
llibre, de manera que fomenten, alhora, la creativitat i la imaginació de 
l’alumnat. 

Primer, cal que els participants comprenguen que en aquests jocs 
no hi ha respostes «correctes» o «incorrectes», sinó que es tracta d’un plan-
tejament obert on poden tindre cabuda moltes interpretacions diferents, 
sempre que se’n respecten les regles bàsiques. Així doncs, els jocs, a més 
de servir com a instruments d’aprenentatge, contribuiran a desenvolupar 
l’autonomia de l’alumnat pel que fa a la interpretació i l’aplicació de les 
regles i, també, al sentit de la responsabilitat a l’hora de complir-les. 

segons els estudis pedagògics més recents, sens dubte, l’aportació 
més valuosa del joc dramàtic a l’educació és la de fomentar l’autocontrol 
i l’adquisició de valors a través de la interiorització d’un paper particular 
dins d’una situació de joc defi nida.

Joc 1: «Seguix la pista»

Materials necessaris:

 un rectangle de cartolina menut, prèviament «envellit», per exem-
ple, amb café, i retallat amb vores irregulars (el rotllo de cartolina 
no ha de tindre més de 10 cm d’amplada).

 Cintes, com les de pastisseria (per a lligar els rotllos de cartolina).

Procediment:

a) dividirem l’alumnat en grups. Cada grup copiarà una de les cinc 
endevinalles del llibre en un rectangle de cartolina, que, després 
enrotllarà i lligarà amb una cinta.
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c) Arreplegarem els rotllos i, sense que ens vegen, els amagarem, 
cada un en un lloc diferent. després, triarem un membre de cada 
grup. ells seran els encarregats de buscar els rotllos amagats.

d) el grup del xiquet que trobe primer un dels rotllos haurà de re-
presentar l’escena del llibre relacionada amb l’endevinalla. (els 
membres del grup podran repassar el llibre però no llegir-lo; es 
tracta d’estimular la capacitat d’improvisació).

e) després, elegirem un altre membre per grup per a buscar el segon 
rotllo i, així, fins que tots els membres de cada grup hagen partici-
pat almenys en una recerca. 

 Opcional: també es pot organitzar de manera que amaguem no-
més el primer rotllo, i el grup que el trobe amagarà el segon... i així, 
successivament, fins que tots els rotllos hagen aparegut.

Regles del joc:

 el paper del professorat és el de coordinar el joc i motivar l’alumnat. 

 es tracta que s’expressen amb les paraules pròpies i improvisen les 
intervencions mitjançant el llenguatge oral i el corporal.

Objectiu: 

 Repassar d’una manera lúdica els continguts curriculars del llibre.
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Joc 2: «El capità Malaespina»

Materials necessaris:

 les cinc cartolines amb les cinc endevinalles del primer joc. 

Personatges:

 Malaespina: Per sorteig, entre cada grup d’alumnes, se n’elegirà un 
per a representar el capità que va escriure les endevinalles per a 
guiar altres pirates al seu tresor.

 Altres personatges: Cada grup de xiquets i xiquetes es repartirà el pa-
per de dos pirates que s’hauran inventat. 

Procediment:

a)  dividirem els xiquets i xiquetes en cinc grups, i donarem a cada 
grup una cartolina.

b)  Cada grup escriurà una escena: es tracta d’un diàleg en què han 
d’intervindre Malaespina i uns altres dos pirates inventats. en 
l’escena, els personatges parlen d’una endevinalla (la que els 
haja tocat), de com podrien escriure-la i de com amagar-la. 

d)  després d’escriure l’escena, cada grups l’assajarà, per a repre-
sentar-la davant dels companys i companyes.

Regles del joc:

 el paper del professorat és el de coordinar el joc i motivar l’alumnat. 
Han d’expressar-se amb paraules pròpies i improvisar les interven-
cions mitjançant el llenguatge oral i el corporal.

Objectiu:

 Amb aquest exercici es consolidarà la comprensió de l’argument 
del llibre així com dels continguts curriculars que s’hi tracten (el 
concepte d’ésser viu, les diferències entre uns éssers vius i uns 
altres, etc).
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Vocabulari 

artilleria: Art de construir i usar màquines de guerra, especialment els 
canons. Cos militar que fa servir aquesta classe d’armes.

 exemple: El general va ordenar que disparara l’artilleria.

Paraules relacionades: artiller.

austral: Pertanyent al sud.

exemple: Quan ací és estiu, als països l’hemisferi austral és hivern.

Barracuda: Peix tropical molt gran i d’aparença terrible.

exemple: El submarinista va veure una barracuda i va fugir perquè 
no el mossegara.

Bolonyesa: salsa típica de la ciutat italiana de Bolonya que es fa amb carn 
i tomaca, i s’usa per a preparar els plats de pasta.

exemple: Mon pare està preparant uns macarrons bolonyesa.

Bucaner: Nom que es donava a alguns pirates que, al segle dèsset, ataca-
ven amb freqüència les colònies espanyoles.

exemple: El capità portava un barret de bucaner i una jaqueta roja.

Caoba: Fusta rogenca que es trau d’un arbre del mateix nom i que és molt 
apreciada per a la fabricació de mobles.

exemple: Al saló hi havia una taula i cadires de caoba.

Carta de navegació: Mapa amb indicacions per a seguir una determi-
nada ruta a la mar.

exemple: El capità va consultar les cartes de navegació abans de 
fi xar el rumb del vaixell.

Cartografi a: Ciència que s’ocupa de l’estudi i del traçat dels mapes.

exemple: Els descobriments geogràfi cs van impulsar la cartografi a.

Paraules relacionades: cartògraf, cartografi ar.

Casaca: Peça de vestir cenyida de cos i acabada amb dos faldons que era 
usada com a uniforme militar. 



39

exemple: Els soldats britànics del segle díhuit es deien “els casaques 
rojos” perquè anaven vestits d’aquesta manera.

Coberta: sòl que forma la part exterior d’un vaixell.

exemple: Als passatgers, a poqueta nit, els agradava passejar per la 
coberta mirant la mar.

Corsari: Pirata que compta amb el permís dels governants del país per a la 
seua activitat. de vegades s’aplica a qualsevol pirata.

 exemple: Els corsaris d’Anglaterra atacaven sovint les naus espanyoles 
que tornaven d’Amèrica carregades de plata.

Cupó: Val retallable que, sumat amb altres de similars, permet participar 
en sortejos i concursos o obtindre premis.

exemple: Si aconseguisc dos cupons més, podré participar en el sor-
teig d’un viatge a França.

Exhaurir-se: Acabar-se, que ja no en quede cap.

exemple: Buscava una novel·la antiga del seu autor preferit, però 
li van dir que no la trobaria perquè feia temps que s’havia 
exhaurit.

Fullet: Obra impresa de poques pàgines, que sol usar-se per a informar o 
fer propaganda sobre alguna cosa.

exemple: A la fira del llibre em van donar un fullet d’aquesta editorial.

Gravat: estampa que s’obté impregnant en tinta una planxa amb di-
buixos en relleu.

exemple: A sa casa té un gravat de Miró. 

Paraules relacionades: gravat, gravador.

Greca: Ornament format per una faixa més o menys ampla on es repetix 
una combinació d’elements decoratius geomètrics.

exemple: A la cova van trobar un vas adornat amb greques.

Otitis: inflamació de les orelles causada per una infecció.

exemple: L’any passat vaig agafar una infecció que em va produir 
una otitis.

Peculiar: especial, propi d’una persona o cosa.

 exemple: Marta té una manera de caminar molt peculiar.

 Paraules relacionades: peculiaritat.
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Pergamí: Pell de bestiar, estirada i raspada, que s’usava antigament com 
a superfície per a escriure.

exemple: Entre les ruïnes van trobar un vell pergamí.

Paraules relacionades: apergaminat.

Perplex: sorprés davant d’una situació que no sap com interpretar.

exemple: En veure que l’autobús passava de llarg sense parar, l’home 
es va quedar perplex.

Salnitre: substància salina que es deposita en terres i parets.

exemple: Les roques del penya-segat estaven tacades de salnitre.

Serrell: Ornament fet amb fils o cordonets penjants.

exemple: La meua iaia duia un jersei amb serrells.

Sivella: Peça de metall que servix per a cordar un cinturó o unes sabates.

exemple: Era un cinturó molt antic, del seu besavi, però semblava 
que la sivella encara estava nova.

Tripulació: Persones que van en una embarcació i que s’ocupen de les 
maniobres i del funcionament.

exemple: La tripulació del vaixell era de trenta homes.

Paraules relacionades: tripulant.

Tuberculosi: Malaltia infecciosa causada per un bacteri.

exemple: Per a tractar la tuberculosi s’usen antibiòtics.

Paraules relacionades: tuberculós.

Ullera de llarga vista: instrument òptic format per un tub amb diverses 
lents que servix per a ampliar objectes que estan lluny.

exemple: L’excursionista duia una ullera de llarga vista per a obser-
var les aus.

Vitrina: Armari amb portes de vidre.

 exemple: A la joieria hi havia una vitrina plena de rellotges.
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Per a fer més gustosa la lectura!
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