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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 del superheroi 
lluís i la seua amiga, la també superhe-
roïna llúcia, l’alumnat de segon cicle de 
Primària podrà comprendre els movi-
ments de la Lluna i els eclipsis lunars, 
així com aprendre a distingir ràpidament 
les diferents fases del cicle lunar. Alhora, 
reforçaran l’hàbit de lectura, adquiriran 
vocabulari nou i milloraran la compren-
sió 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.).
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Continguts

Les fases lunars

Activitats

De reforç: 1 i 2

Per a observar1
1 Durant set nits, observa la Lluna i dibuixa més avall quin aspecte té 

cada nit. Si un dia hi ha núvols i no veus el nostre satèl·lit, dibuixa-hi 
un núvol.

1

5

2

6

3

7

4
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Les fases lunars

De reforç: 1 i 2
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Continguts

Les fases lunars

Els moviments 
de la Lluna

Activitats

De reforç: 1, 2, 3 i 4

Interdisciplinària 
amb Plàstica: 1

7 Per a aplicar el que has aprés

1 Quan mirem la Lluna, com podem saber si es troba en la fase de 
quart creixent o en la fase de quart minvant? Explica-ho en Explica-ho en Ex
aquestes línies i fes un dibuix de cada fase.

© Grupo Anaya

Les fases lunars

Els moviments 
de la Lluna

Activitats

De reforç: 1, 2, 3 i 4

Interdisciplinària 
amb Plàstica: 1

Nom:  

2 En una cartolina, dibuixa un calendari del mes següent al d’ara amb un marc de 
la mateixa grandària per a cada dia.

a)   Busca en Internet en quin día del mes pròxim hi haurà Lluna plena i en quin, 
Lluna nova.

b)   Dibuixa en la data corresponent del calendari la Lluna plena com un cercle amb 
una cara que somriu, i la Lluna nova, com un cercle negre.

c)   Pots repetir aquest procés cada mes fins aconseguir un calendari lunar 
complet.

  

Les distintes fases de la Lluna
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Per al professorat

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 un joc de cartes per a revisar les fases 
lunars.

29

7  Joc d’avaluació

Es tracta d’un joc de cartes amb què l’alumnat podrà revisar els con-
tinguts del llibre (les fases lunars) d’una manera lúdica. Seran els xiquets 
i xiquetes mateixos els que elaboraran les cartes: hauran de dividir un full 
de mida DIN A4 en huit rectangles iguals i dibuixaran en dos d’aquests 
fulls la fase de Lluna nova, en uns altres dos, la fase de quart creixent, en 
uns altres dos, la fase de Lluna plena i en uns altres dos, la fase de quart 
minvant.

Una vegada s’han dibuixat i pintat les cartes, les retallaran.

Regles del joc:

• Es juga en grups de cinc. Per sorts, es decidix qui serà el jugador que 
traurà la primera carta. El jugador següent de la dreta haurà de traure 
una carta que corresponga a la fase lunar que seguix a la de la carta del 
primer jugador. El següent de la dreta haurà de traure la carta de la fase 
següent, i així successivament.

• Si un jugador s’equivoca de fase, haurà d’arreplegar i quedar-se amb 
totes les cartes del muntó.

• Si un jugador no té la carta que correspon a la fase que ha de traure, diu 
«passe» i no trau cap carta.

• Guanya el primer jugador que es quede sense cartes.
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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 
i solucions)

•	 Els valors en el llibre 

•	 Joc d’avaluació

Jocs dramàtics 

20

5 Ús de les fi txes

Cada títol de PESSIGUET DE SAL va acompanyat de deu fi txes 
amb diverses activitats per a treballar els continguts del llibre tant dins 
com fora de l’àula. A més, en cada fi txa fi gura la informació sobre el con-
tingut curricular, les competències i els tipus d’activitats que s’hi poden 
treballar. Les activitats estan dissenyades per a incloure una gamma àm-
plia d’usos i, en funció d’aquests, les hem classifi cades de la manera se-
güent:

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

Activitats d’ampliació: Per a aprofundir en els continguts del 
currículum, o per a atendre les necessitats especials d’aquell alumnat que 
ja haja assimilat els continguts curriculars bàsics. 

Activitats complementàries: Activitats extracurriculars que es 
desenvolupen dins de l’àmbit escolar o bé a casa, amb caràcter voluntari.

Activitats extraescolars: Activitats extracurriculars que es desen-
volupen fora de l’àmbit escolar i que requerixen de monitoratge per part d’un 
adult.

Activitats per a fer en equip: Per a formar grups de treball i fo-
mentar la col·laboració i la distribució de tasques dins del grup.

Activitats interdisciplinàries: Permeten tractar simultàniament 
continguts curriculars de dues àrees diferents.

Activitats d’Educació en valors: Activitats de caràcter transver-
sal que, partint dels continguts d’una àrea determinada, permeten treba-
llar aspectes formatius relacionats amb l’adquisició d’hàbits saludables 
i d’actituds de cooperació, integració i solidaritat.  

28

6  Els valors en el llibre

Valors principals desenvolupats en Desafi ament lunar

Curiositat

Solidaritat

Valor

Paciència

Tolerància de la frustració

20
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6  Els valors en el llibre  Els valors en el llibre

Valors principals desenvolupats en 

CuriositatCuriositat

ValorValor

Tolerància de la frustració
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Orientacions per a l’ús de les fi txes 
d’activitats 

Els quadres que presentem a continuació permeten obtindre una 
informació ràpida sobre la manera d’usar les fi txes, ja que indiquen els 
tipus d’activitats, les competències i els continguts que es poden treballar 
amb cada una de les deu fi txes del llibre.

Resum de competències, continguts i tipus d’activitats

Número de 
fi txa Competències Continguts Activitats

Fitxa 1 Per a observar Les fases lunars 1 i 2: reforç

Fitxa 2
Per a comprendre 

el que has llegit
Els moviments de la Lluna

Les fases lunars 
1 a 5: reforç

Fitxa 3
Per a estimular la 

creativitat
Els moviments de la Lluna

Les fases lunars

1 i 2: ampliació

1 i 2: interdisciplinàries 
amb Plàstica

Fitxa 4
Per a aprendre

a aprendre
Els moviments de la Lluna

L’eclipsi lunar

1 i 2: complementàries

1 i 2: en equip

Fitxa 5
Per a pensar 
i relacionar

Els moviments de la Terra

Els moviments de la Lluna

Les fases lunars

1 a 3: reforç

Fitxa 6 Per a investigar
Els moviments de la Lluna

Els punts cardinals
1 i 2: extraescolars

Fitxa 7
Per a aplicar 

el que has aprés
Els moviments de la Lluna

Les fases lunars
1 a 4: reforç

Fitxa 8
Per a aprendre

a aprendre
L’eclipsi lunar 1 i 2: ampliació

Fitxa 9
Per a expressar-se 

per escrit
Els moviments de la Lluna

L’eclipsi lunar

1 i 2: ampliació, 
interdisciplinàries amb 

Llengua

2: interdisciplinària amb 
Plàstica

Fitxa 10
Per a comprendre 

el que has llegit
L’origen de la Lluna

Els moviments de la Lluna

1 i 2: ampliació

1: en equip

Vocabulari

31

Jocs dramàticsocs 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: «Aventures lunars»

Materials necessaris:

Disfresses de superherois fetes amb cartolines, bosses de plàstic o 
qualsevol altre material. 

Procediment:

a) Cada infant imagina un superheroi o superheroïna i apunta els 
seus poders i debilitats. Es prepara la disfressa amb els materials de 
què dispose, bé a la classe, bé a casa.

b) En una sessió a l’aula, cada xiquet superheroi o xiqueta superhe-
roïna es presentarà davant dels altres i explicarà quins poders té.

35

Vocabulari

Alienígena: Ésser viu d’un planeta diferent de la Terra.

Exemple: Si existiren els marcians, serien alienígenes.

Concret: Que està ben determinat i indica una cosa que es pot reconéi-
xer fàcilment. És el contrari de «general» o «abstracte».

Exemple: No n’hi ha prou que em digues que has estat viatjant, ne-
cessite saber quins països en concret has visitat.

Convincent: Que aconseguix convèncer o persuadir algú d’alguna cosa.

	 Exemple: L’excusa que no va anar a classe perquè li feia mal el cap 
no va resultar gens convincent.

Croissant: Pastís en forma de mitja lluna que se sol menjar a l’hora de 
l’esmorzar.

	 Exemple: Per esmorzar, Maria va demanar unes torrades i Pere, un 
croissant.

Desfilat: Amb fils solts.

Exemple: Tens la vora de la màniga tota desfilada.

Emergència: Esdeveniment urgent que demana atenció immediata.

Exemple: L’avió es va avariar i va haver de fer un aterratge d’emer-  
gència.

Energètic: Que servix per a aportar energia.

Exemple: El xocolate és un aliment molt energètic.

Fràgil: Que es pot trencar o fer malbé amb facilitat.

Exemple: Els gots de vidre són molt fràgils.

Paraules relacionades: fragilitat.
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 Proposta didàctica    

1     Competències bàsiques

les competències bàsiques que poden treballar-se amb la lectura de de-
safi ament lunar són les següents.

Competència matemàtica  
•	 Usar el llenguatge per a posar en pràctica processos de raonament.

Competència en comunicació lingüística
•	 Augmentar la riquesa en el vocabulari específi c.

•	 Ser rigorós en l’ús dels termes.

•	 Saber estructurar els discursos.

•	 Expressar adequadament pensaments, idees i emocions.

•	 llegir, comprendre i interpretar instruccions.

•	 Comprendre textos informatius, explicatius i argumentatius.

•	 desxifrar missatges ocults seguint unes instruccions i interpretant uns 
codis.

•	 Obtindre i interpretar informació.

•	 Comprendre i expressar oralment i per escrit el sentit global d’un text.

roposta didàctica        
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•	 Fomentar la valoració del text escrit com a font d’informació, 
d’enriquiment i de diversió.

•	 Fomentar l’ús de les regles ortogràfiques apreses.

•	 Fomentar el gust per la lectura.

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

•	 Fer observacions.

•	 Obtindre i interpretar informació sobre el medi físic que els envolta.

Tractament de la informació 
i competència digital
•	 Iniciar-se en l’ús de l’ordinador.

•	 Saber buscar en Internet de manera guiada.

•	 Obtindre coneixements i destreses per a buscar i interpretar una infor-

mació concreta.

•	 Comprendre la informació, l’estructura i l’ús que se’n fa en la produc-

ció oral i escrita.

•	 Concebre l’aprenentatge de la llengua escrita en el marc de l’intercanvi 

comunicatiu.

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

•	 Usar la llengua com a destresa per a la convivència, el respecte  

i l’enteniment.

•	 desenvolupar uns hàbits de comportament responsables. 

•	 desenvolupar actituds de diàleg i de resolució de conflictes.

•	 Acabar amb els usos discriminatoris del llenguatge.
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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.

•	 desenvolupar tècniques per a aprendre, organitzar, memoritzar i recu-
perar la informació.

•	 Fer resums, esquemes o mapes mentals.

•	 Comprendre, analitzar i resoldre un problema.

•	 Accedir a la construcció de coneixements mitjançant el llenguatge.

•	 Usar la llengua per a analitzar problemes de la vida quotidiana, elabo-
rar plans i prendre decisions.
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•	2    Objectius per àrees

Objectius de l’àrea de Coneixement del 
medi per al segon cicle de Primària
•	 Identificar els elements principals de l’entorn natural descrivint-ne les 

característiques més destacades.

•	 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 els acords presos).

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

•	 Identificar l’impacte d’algunes activitats humanes en l’entorn natural  
i social, distingint l’impacte positiu del negatiu.

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

•	 Valorar la dedicació d’aquelles persones que es treballen de manera 
altruista per l’atenció 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 aquests canvis.

•	 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.

•	 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 i comprovació d’hipòtesis, i de proposta d’altres alternatives.
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•	 desenvolupar actituds de valoració dels treballs propis i d’altres perso-
nes ben planificats, executats i avaluats.

•	 Identificar alguns objectes i recursos tecnològics significatius de l’entorn 
i assenyalar-ne la contribució per a satisfer les diverses necessitats hu-
manes, valorant-ne la orientació cap a usos pacífics i per a una millor 
qualitat de vida.

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-ne els temes d’interés, mantenint l’atenció 
i una actitud crítica.

•	 diferenciar les idees essencials de les complementàries.

•	 Analitzar els aspectes senzills del text (estructura del discurs, vocabu-
lari, intenció, etcètera).

•	 Expressar-se oralment i per escrit adequadament en situacions for-
mals i informals, ampliant-ne els contextos i els interlocutors coneguts 
i desconeguts.

•	 Expressar amb claredat, ordre i coherència: vivències, idees, observa-
cions, 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 consoli-
dació del sistema lecto-escriptor per a comunicar coneixements, ex-
periències i necessitats (normes, notes, cartes, avisos, sol·licituds…) 
d’acord amb les característiques pròpies d’aquests gèneres. 

•	 Comprendre textos de l’àmbit escolar, que estan produïts amb una fi-
nalitat didàctica o d’ús social (fullets, descripcions, instruccions i ex-
plicacions), per a aprendre i per a informar-se, comparant, classificant, 
identificant i interpretant els coneixements i les informacions per a 
ampliar els aprenentatges. 
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•	 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 d’organitzar-se i de 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 escenifi-

cacions, descripcions, còmics, redaccions…), a partir de l’exploració 

de les possibilitats expressives de la llengua mitjançant l’observació  

i l’anàlisi de textos models (històries o contes narrats pel professorat),  

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, 

etcètera) per a formular conjectures sobre el contingut.

•	 Expressar-se oralment i per escrit fent servir sistemes verbals i no ver-

bals de comunicació (gestos, moviments corporals, sons, etc.). 

•	 desenvolupar l’autocrítica i l’autoexigència en aquestes realitzacions 

amb diverses finalitats, valorant-les com font de gaudi, aventura, 

oci, diversió, informació, aprenentatge, i com destresa bàsica per a 

l’enriquiment de la llengua i la cultura personal. 

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

lliure disponible. 

•	 llegir en veu alta (sense sil⋅labejar, fer salts de paraules, etcètera), dis-

tingint les idees essencials de les complementàries, en textos cada ve-

gada més extensos i complexos. 

•	 desenvolupar el gust literari (narratiu, poètic, etcètera). 
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•	 Explorar les possibilitats expressives bàsiques de la llengua oral i escri-
ta, adquirint seguretat en les habilitats comunicatives pròpies i usos 
personals del llenguatge. 

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

•	 Expressar-se per escrit fent ús de 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, fent ús de diferents 
recursos. 

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

•	 Utilitzar la llengua oral i escrita com a instrument per a la memoritza-
ció 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)
•	 El moviment de rotació, la successió del dia i la nit, i les fases de la llu-

na.

•	 El moviment de translació, l’any, les estacions i el calendari.

•	 les característiques de la Terra que han permés l’existència de la bios-
fera i característiques dels mitjans aquàtics i terrestres. 

•	 Els procediments bàsics de mesura aplicats a fets i fenòmens de 
l’entorn.

Continguts de Coneixement del medi 4 
(Quart de Primària)
•	 Els punts cardinals i l’orientació per l’eixida del Sol, per les estreles, per 

la lluna, per l’ombra d’un pal i amb una brúixola.

•	 les forces i els moviments: forces per contacte i forces que actuen a 
distància (gravetat i magnetisme); els imants i el seu comportament.

•	 Màquines del present i del futur. Exemples de màquines automàtiques 
i de robots.
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4   Metodologia

Introducció

El Pla lector de PESSIGUET dE SaL té l’objectiu de plantejar la 

lectura de cada llibre com un joc enfocat a l’aprenentatge i la consolidació 

de l’hàbit lector. Per 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 cartes amb què 

l’alumnat pot revisar d’una manera divertida els continguts del llibre (les 

fases lunars). 

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 Desafiament lunar, podem proposar 
que els xiquets i les xiquetes facen una reflexió sobre el significat del títol. 
Els convidarem a recordar altres històries que hagen llegit sobre la lluna 
i podem demanar que porten a l’aula títols clàssics d’àlbums il·lustrats 
que tenen la lluna com a tema. Podem llegir a classe un d’aquests àlbums  
i preguntar-los en què es diferencia la lluna real de la lluna que apareix en 
la història llegida.

També podem comentar alguna pel·lícula en què aparega la lluna, 
com ara Gru, el meu dolent preferit, i els preguntarem si els sembla realista 
o no la idea de robar la lluna. 

En definitiva, es tracta de trobar punts de connexió entre els conei-
xements de l’alumnat i el llibre que els inciten a emprendre’n 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, 
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 
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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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Informació sobre les competències
i les capacitats que es treballen

Informació sobre el contingut

Informació sobre el mode d’ús 

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 observar les fases lunars 1 i 2: reforç

Fitxa 2
Per a comprendre 

el que has llegit
Els moviments de la lluna

les fases lunars 
1 a 5: reforç

Fitxa 3
Per a estimular la 

creativitat
Els moviments de la lluna

les fases lunars

1 i 2: ampliació

1 i 2: interdisciplinàries 
amb Plàstica

Fitxa 4
Per a aprendre 

a aprendre
Els moviments de la lluna

l’eclipsi lunar

1 i 2: complementàries

1 i 2: en equip

Fitxa 5
Per a pensar  
i relacionar

Els moviments de la Terra

Els moviments de la lluna

les fases lunars

1 a 3: reforç

Fitxa 6 Per a investigar
Els moviments de la lluna

Els punts cardinals
1 i 2: extraescolars

Fitxa 7
Per a aplicar  

el que has aprés
Els moviments de la lluna

les fases lunars
1 a 4: reforç

Fitxa 8
Per a aprendre 

a aprendre
l’eclipsi lunar 1 i 2: ampliació

Fitxa 9
Per a expressar-se 

per escrit
Els moviments de la lluna

l’eclipsi lunar

1 i 2: ampliació, 
interdisciplinàries amb 

llengua

2: interdisciplinària amb 
Plàstica

Fitxa 10
Per a comprendre 

el que has llegit
l’origen de la lluna

Els moviments de la lluna

1 i 2: ampliació

1: en equip
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Tipus d’activitats que es treballen en les fitxes

Activitats interdisciplinàries 
amb Llengua i literatura

Fitxa 9: activitats 1 i 2

Activitats complementàries Fitxa 4: activitats 1 i 2

Activitats per a fer en equip

Fitxa 4: activitats 1 i 2

Fitxa 10: activitat 1

Activitats interdisciplinàries amb Plàstica

Fitxa 3: activitats 1 i 2 

Fitxa 9: activitat 2

Activitats d’ampliació

Fitxa 3: activitats 1 i 2

Fitxa 8: 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 5

Fitxa 5: activitats 1 a 3

Fitxa 7: activitats 1 a 4
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Competències que es treballen amb les fitxes

Experimentació Fitxa 4: activitats 1 i 2

Observació

Fitxa 1: activitats 1 i 2

Fitxa 6: activitats 1 i 2

Comprensió lectora

Fitxa 2: activitats 1 a 5

Fitxa 10: activitats 1 i 2

Expressió escrita Fitxa 9: activitats 1 i 2

Raonament i relació de conceptes Fitxa 5: activitats 1 a 3

Aplicació del que s’ha aprés

Fitxa 7: activitats 1 a 4

Fitxa 8: activitats 1 i 2

Recerca d’informació Fitxa 3: activitat 2

Creativitat

Fitxa 3: activitats 1 i 2

Fitxa 9: activitats 1 i 2
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Continguts que es treballen amb les fitxes

Eclipsi lunar

Fitxa 4: activitats 1 i 2 

Fitxa 5: activitats 2 i 3

Fitxa 8: activitats 1 i 2

Fitxa 9: activitat 1

Punts cardinals Fitxa 6: activitats 1 i 2

Moviments de la Lluna

Fitxa 2: activitats 1 a 5

Fitxa 3: activitats 1 i 2

Fitxa 4: activitats 1 i 2

Fitxa 5: activitats 1 i 2

Fitxa 6: activitats 1 i 2

Fitxa 7: activitats 1 i 2

Fitxa 9: activitats 1 a 3

Fitxa 10: activitats 1 i 2

Moviments de la Terra Fitxa 5: activitats 1 i 2

Fases lunars

Fitxa 1: activitats 1 i 2

Fitxa 2: activitats 1 a 5

Fitxa 3: activitats 1 i 2

Fitxa 5: activitat 3

Fitxa 7: activitats 1 i 2
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Solucions de «Les fitxes de PESSIGUET  
dE SaL» (desafiament lunar)
Fitxa 1 1: Resposta oberta, segons les observacions de l’alumnat. 

2:  Resposta oberta, en funció de les respostes de l’activitat 1.

Fitxa 2 1: Que la lluna està evolucionant des de la fase de lluna 
plena a la de quart minvant, i des d’aquesta a la de lluna 
nova. 
2: En la fase de quart minvant, la lluna té forma de «C», i en la 
de quart creixent, té forma de «d», sense el bastonet. Per això 
es diu que la lluna és una mentidera: quan decreix té la forma 
de la «C» de «créixer», i quan creix té la forma de la «d» de 
«decréixer». 
3: Investiga en Internet i descobrix que el tros que sembla 
que li falta, a la lluna, en realitat continua allà, però no es veu 
perquè es tracta d’un eclipsi lunar. 
4: Perquè la gravetat a la lluna és molt menor que a la Terra  
i això fa que a la seua superfície tot pese molt menys. 
5: És un fenomen que es produïx quan l’ombra de la Terra es 
projecta sobre la lluna, fent que almenys una part d’aquesta 
no es veja.

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

Fitxa 4 1: Resposta oberta. 
2: Resposta oberta.

Fitxa 5: 1: En l’eclipsi lunar no es veu la lluna (o una part d’aquesta) 
perquè la Terra s’interposa entre el Sol i la lluna. En l’eclipsi 
solar, no es veu el Sol (o una part d’aquest) perquè la lluna 
s’interposa entre el Sol i la Terra.  
2: És falsa, perquè el Sol no es pot situar entre la Terra i la 
lluna. l’eclipsi de lluna es produïx quan la Terra s’interposa 
entre el Sol i la lluna. 
3: Un eclipsi de lluna s’assembla a la fase de lluna nova en 
què en els dos casos la lluna resulta invisible de nit des de la 
perspectiva de la Terra. la diferència és que en la fase de lluna 
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nova, la lluna se situa entre la Terra i el Sol i mostra a la Terra 
la cara no il·luminada, mentre que en un eclipsi lunar és la 
Terra la que està situada entre el Sol i la lluna, i perfectament 
alineada amb els dos. A més, la fase de lluna nova es repetix 
cada mes lunar mentre que els eclipsis només es produïxen de 
forma ocasional.

Fitxa 6 1: Resposta oberta. 
2: a i b) Resposta oberta en funció de les observacions 
de l’activitat 1. 
c) la lluna es veu més gran quan està a prop de l’horitzó 
per una il·lusió òptica. En comparar-la amb els objectes que 
tenim davant, sembla més gran. Quan la lluna està alta al 
cel, com que no hi ha altres objectes de referència, la il·lusió 
òptica desapareix.

Fitxa 7 1: Cal que apliquem la regla de la «lluna mentidera» 
explicada en l’activitat 1. Si l’observació es realitzara des de 
l’Hemisferi sud, caldria invertir aquesta regla (la lluna en 
quart creixent tindria forma de «C», i en quart minvant forma 
de «d»). 
2: Quart minvant. 
3: Aproximadament 28 dies. 
4: Aproximadament 28 dies.

Fitxa 8 1: Resposta oberta. 
2: la imatge del centre és la que correspon a un eclipsi total.

Fitxa 9 1: Resposta oberta. 
2: Resposta oberta.

Fitxa 10 1: Resposta oberta. 
2: a) No, la lluna es va formar després que la Terra. 
 b) Es veuria més gran perquè en aquell moment la lluna 
estava més a prop de la Terra.
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6     Els valors en el llibre

Valors principals desenvolupats en desafiament lunar

Curiositat 

Solidaritat

Valor

Paciència

Tolerància de la frustració
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7     Joc d’avaluació

Es tracta d’un joc de cartes amb què l’alumnat podrà revisar els con-
tinguts del llibre (les fases lunars) d’una manera lúdica. Seran els xiquets 
i xiquetes mateixos els que elaboraran les cartes: hauran de dividir un full 
de mida dIN A4 en huit rectangles iguals i dibuixaran en dos d’aquests 
fulls la fase de lluna nova, en uns altres dos, la fase de quart creixent, en 
uns altres dos, la fase de lluna plena i en uns altres dos, la fase de quart 
minvant.

Una vegada s’han dibuixat i pintat les cartes, les retallaran.

Regles del joc:

•	 Es juga en grups de cinc. Per sorts, es decidix qui serà el jugador que 
traurà la primera carta. El jugador següent de la dreta haurà de traure 
una carta que corresponga a la fase lunar que seguix a la de la carta del 
primer jugador. El següent de la dreta haurà de traure la carta de la fase 
següent, i així successivament.

•	 Si un jugador s’equivoca de fase, haurà d’arreplegar i quedar-se amb 
totes les cartes del muntó.

•	 Si un jugador no té la carta que correspon a la fase que ha de traure, diu 
«passe» i no trau cap carta.

•	 Guanya el primer jugador que es quede sense cartes.
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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: «aventures lunars»

Materials necessaris:

disfresses de superherois fetes amb cartolines, bosses de plàstic o 
qualsevol altre material. 

Procediment:

 a) Cada infant imagina un superheroi o superheroïna i apunta els 
seus poders i debilitats. Es prepara la disfressa amb els materials de 
què dispose, bé a la classe, bé a casa.

 b) En una sessió a l’aula, cada xiquet superheroi o xiqueta superhe-
roïna es presentarà davant dels altres i explicarà quins poders té.
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 c) A continuació, cada u narrarà una aventura que haja viscut el 
superheroi que representa i que estiga relacionada amb la lluna.

 d) Una vegada tots els xiquets han intervingut, cada un haurà 
d’escriure la història relacionada amb la lluna d’un altre company 
o companya (no la seua pròpia) en forma de còmic o de conte.

Regles del joc:

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

Cal que els xiquets i xiquetes s’expressen amb les seues paraules 
i improvisen les intervencions mitjançant el llenguatge oral i cor-
poral.

Objectiu: 

Amb aquest exercici consolidarem d’una manera lúdica i creativa 
la comprensió tant de l’argument del llibre com dels continguts  
curriculars.
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Joc 2: «Missió: salvem la Lluna»

Materials necessaris:

 les mateixes disfresses del joc 1. 

 Representacions de les diferents fases lunars amb plats de paper 

pintat.

Procediment:

 a) dividirem en grups de cinc o de sis els escolars que aniràn dis-

fressats de superherois i superheroïnes. Cada grup dedicarà una 

sessió a representar les quatre fases lunars pintant els plats de pa-

per al tremp o amb papers de colors.

 b) En la segona sessió, cada grup tindrà mitja hora per a preparar 

una representació breu en la qual un dels membres del grup infor-

ma els altres que la lluna està desapareixent. Els altres, un per un, 

intentaran explicar-li què està passant en realitat.

 c) En el moment de la representació, triarem per a cada grup una 

de les quatre fases lunars que han preparat com a manualitat.

 d) El grup haurà d’adaptar la seua representació a la fase lunar que 

els haja tocat i l’haurà de comentar.

Regles del joc:

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

 Cal que els xiquets i xiquetes s’expressen amb les seues paraules  

i improvisen les intervencions mitjançant el llenguatge oral i cor-

poral.

Objectiu: 

 Repassar d’una manera lúdica els continguts del llibre.
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Vocabulari

alienígena: Ésser viu d’un planeta diferent de la Terra.

Exemple: Si existiren els marcians, serien alienígenes.

Concret: Que està ben determinat i indica una cosa que es pot reconéi-
xer fàcilment. És el contrari de «general» o «abstracte».

Exemple: No n’hi ha prou que em digues que has estat viatjant, ne-
cessite saber quins països en concret has visitat.

Convincent: Que aconseguix convèncer o persuadir algú d’alguna cosa.

 Exemple: L’excusa que no va anar a classe perquè li feia mal el cap 
no va resultar gens convincent.

Croissant: Pastís en forma de mitja lluna que se sol menjar a l’hora de 
l’esmorzar.

 Exemple: Per esmorzar, Maria va demanar unes torrades i Pere, un 
croissant.

desfi lat: Amb fi ls solts.

Exemple: Tens la vora de la màniga tota desfi lada.

Emergència: Esdeveniment urgent que demana atenció immediata.

Exemple: L’avió es va avariar i va haver de fer un aterratge d’emer- 
gència.

Energètic: Que servix per a aportar energia.

Exemple: El xocolate és un aliment molt energètic.

Fràgil: Que es pot trencar o fer malbé amb facilitat.

Exemple: Els gots de vidre són molt fràgils.

Paraules relacionades: fragilitat.
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Galàxia: Cúmul d’estreles que es troben en una regió de l’espai determi-
nada.

Exemple: El nostre Sol forma part d’una galàxia anomenada Via 
Láctea.

Paraules relacionades: galàctic.

Gesta: Acció valenta o heroica.

Exemple: El cavaller era famós per les seues gestes en les batalles con-
tra l’enemic.

Glàndula: Òrgan del cos que segrega una substància determinada.

Exemple: Les glàndules sudorípares de la pell produïxen suor.

Paraules relacionades: glandular.

Hipnotitzar: Induir una persona a un son artificial durant el qual es pot 
influir en els seus pensaments.

Exemple: Abans es pensava que les serps podien hipnotitzar els hu-
mans.

Paraules relacionades: hipnòtic, hipnotitzador.

Ironia: Manera de parlar que consistix a donar a entendre el contrari del 
que es diu.

Exemple: Va dir que era el millor dia de la seua vida, però ho va dir 
amb ironia perquè havia sigut un dia horrible.

Paraules relacionades: irònic, ironitzar.

Negociar: Arribar a un acord o un tracte amb una altra persona.

Exemple: Com que ell volia deixar l’empresa però ells no el volien 
acomiadar, van haver de negociar per a trobar una solució.

Paraules relacionades: negoci, negociador, negociant.

Oficial: Que és públic i compta amb les autoritzacions legals necessàries.

Exemple: La versió oficial és que la ciutat està en calma, però hi ha 
testimonis que afirmen el contrari.

Online: Accessible a través d’una connexió a Internet, en línia.

Exemple: Aquest és un joc online, no pots jugar si no estàs connectat 
a la xarxa.
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Portaavions: Vaixell de guerra proveït de les instal·lacions necessàries 
per a transportar avions i que aquests puguen enlairar-se i aterrar 
damunt.

Exemple: Aquell vaixell era tan gran que semblava un portaavions.

Radiació infraroja: Tipus de radiació que no és visible a primera vista i 
que transmet calor.

Exemple: Si detecteu radiació infraroja, és perquè hi ha un organis-
me que desprén calor en aquesta zona.

Recurs: Objectes o habilitats a què una persona pot recórrer en una si-
tuació determinada.

Exemple: No tenia prou recursos per a mantindre el negoci en marxa.

Rovellat: Cobert de rovell (capa de pols de color entre marró i roig que es 
forma quan alguns metalls passen molt de temps en contacte amb 
l’aire).

Exemple: Un cadenat rovellat penjava de la part exterior de la reixa.

Paraules relacionades: rovell, rovellar.

Sarcàstic: Que té una actitud burleta, que es comporta amb ironia.

Exemple: El lladre va mirar al jutge amb un somriure sarcàstic.

Paraules relacionades: sarcasme.

Supersònic: Que va a més velocitat que el so.

Exemple: Diuen que aquest avió arriba a velocitats supersòniques.

Surf: Esport que consistix a lliscar per les ones damunt d’una planxa de 
fusta.

Exemple: En aquesta platja no hi ha prou onatge per a practicar surf.

Telescopi: Instrument científic que, gràcies a unes lents d’augment, per-
met observar objectes que es troben a gran distància, com ara la 
lluna i altres astres. 

Exemple: El telescopi és un instrument bàsic per a estudiar els astres.

Voleibol: És un esport en què dos equips s’enfronten en un terreny de joc 
llis separats per una xarxa central. l’objectiu és passar la pilota per 
damunt de la xarxa i que caiga al terreny de l’equip contrari.

Exemple: De vegades, a la platja, jugàvem al voleibol.
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