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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 
o a l’aula.

L’autora, Ana Alonso, és escriptora, poetessa i professora. Amb 
una llarga trajectòria literària, els últims anys ha publicat nombrosos lli-
bres infantils i juvenils, entre d’altres la prestigiosa sèrie en castellà «la  
llave del tiempo» i Versos piratas, piratas en verso, en Anaya, i ha rebut guar-
dons importants, entre els quals destaquen el Premio Hiperión de poesia  
i el Premio Barco de Vapor de literatura Infantil.

El Pla lector de PESSIGUET dE SaL presenta un enfocament nou 
que es basa en els estudis més recents sobre l’adquisició dels hàbits lectors 
en edats primerenques, així com en l’experiència de nombrosos docents. 
A més de ser suggestiu i dinamitzador (compta amb dramatitzacions  
i materials complementaris escrits per l’autora), aquest pla s’ha dissenyat 
acuradament per a aconseguir una animació a la lectura eficaç en tots els 
nivells de l’Educació Primària. 

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



6

Materials de PESSIGUET 
dE SaL
Per a l’alumnat

El llibre de lectura
Mitjançant les aventures de Clara i leia, una 
xiqueta del paleolític, l’alumnat de tercer 
cicle de Primària descobrirà com era la 
vida a la prehistòria i les característiques 
de les dues espècies humanes que con-
vivien en aquella època a Europa (Homo 
sapiens i Homo neanderthalensis). També 
reforçarà els hàbits de lectura, adquirirà vo-
cabulari nou i millorarà la comprensió de la 
llengua escrita. 

Les fi txes de PESSIGUET 
dE SaL

El llibre conté deu fi txes en color per-
què l’alumnat treballe dins i fora de l’aula. 
Aquestes activitats complementen la lec-
tura i reforcen els continguts curriculars 
treballats en el conte, a més d’atendre les 
necessitats específi ques de cada xiquet 
i xi  queta. També s’inclou una postal al fi nal 
del llibre que es pot usar perquè escriguen 
a l’autora (comentar preferències, fer sug-
geriments…).

PE
SS

IG
UE

T 
DE

 S
AL

Continguts

La vida en la prehistòria

L’home de Neandertal

L’home de Cromanyó

Activitats

De reforç: 1

D’ampliació: 2

7 Per a aplicar el que has aprés

1 Indica si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents.

❏   Els neandertals eren vegetarians, mentre que els cromanyons 
menjaven carn.

❏   El llenguatge dels neandertals era més complex que el dels 
cromanyons.

❏  Les pintures rupestres que es conserven, les van fer cromanyons.

❏ Els neandertals eren més robustos que els cromanyons.

© Grupo Anaya

L’home de Neandertal

L’home de Cromanyó

D’ampliació: 2

❏   El llenguatge dels neandertals era més complex que el dels 

Nom:  

3 Per què creus que hi havia més xiquets al poblat de Leia que al d’Ax? 

4 Per a què usa la tribu de Leia les pintures de les coves? 

5 En què es diferencien les maneres de vestir de Leia i d’Ax? Per què creus que 
aquest fet pot ser important?

Nom:  

r a què usa la tribu de Leia les pintures de les coves? 

 què es diferencien les maneres de vestir de Leia i d’Ax? Per què creus que 
aquest fet pot ser important?

PE
SS

IG
UE

T 
DE

 S
AL4 Per a investigar

Continguts

La vida en la prehistòria

Les eines prehistòriques

Activitats

D’ampliació: 1 i 2

1 Observa les imatges. L’eina de l’esquerra s’usava com a punta de 
llança per a caçar. L’eina de la dreta, rep el nom de rascador i 
servia, entre altres coses, per a esgarrar i raure la carn. 

a)   Busca en el diccionari les definicions de rascador i anota la que 
correspon al temps del paleolític.

b)  Busca informació sobre altres eines prehistòriques i escriu un 
informe amb la definició i els usos d’almenys quatre eines del 
paleolític.

© Grupo Anaya
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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, oferint, or-
ganitzades en quadres pràctics, orienta-
cions per al seu ús. Conté, a més, altres 
materials complementaris (un treball 
d’avaluació, jocs dramàtics diversos i un 
vocabulari).

Els jocs de PESSIGUET dE 
SaL

Per a treballar la comprensió lectora i con-
solidar l’adquisició dels continguts cur-
riculars, presentem una sèrie de jocs 
dramàtics que ajudaran els escolars a 
recapitular el que han aprés amb la lectu-
ra del llibre.

El treball d’avaluació

Per tal d’avaluar les competències que es 
treballen en aquest llibre, proposem que 
l’alumnat faça un treball d’avaluació 
adequat per a l’edat i que està pensat per 
a compaginar la valoració dels progressos 
assolits amb una activitat lúdica i, alho-
ra, formativa. Aquest treball permetrà 
que els escolars aprofundisquen en els di-
ferents aspectes que s’han tractat durant 
la lectura i es familiaritzen amb tècniques 
diverses de recopilació i de tractament de 
la informació que els resultaran molt útils 
al llarg de la seua vida acadèmica.

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: «Juguem a ser arqueòlegs»

Materials necessaris:

Disfresses d’exploradors elaborades pels xiquets i xiquetes, pintura 
per a crear empremtes, dibuixos d’animals caçats en la prehistòria 
(es poden traure d’Internet), rèpliques d’eines lítiques fetes en tre-
balls manuals, restes de pals carbonitzats. 

Procediment:

a) Dividirem l’alumnat en grups de cinc exploradors i els assigna-
rem un nombre a cada grup.

b) El professorat prèviament haurem distribuït per un espai ampli 
(el pati de l’escola, el gimnàs o diverses aules i un passadís) les pis-
tes necessàries per a superar les quatre proves d’aquesta gimcana 

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

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 

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 

Disfresses d’exploradors elaborades pels xiquets i xiquetes, pintura 
per a crear empremtes, dibuixos d’animals caçats en la prehistòria 
(es poden traure d’Internet), rèpliques d’eines lítiques fetes en tre-

Dividirem l’alumnat en grups de cinc exploradors i els assigna-

El professorat prèviament haurem distribuït per un espai ampli 
(el pati de l’escola, el gimnàs o diverses aules i un passadís) les pis-
tes necessàries per a superar les quatre proves d’aquesta gimcana 

29

7 Treball d’avaluació

Es tracta d’avaluar l’aprenentatge adquirit sobre el llibre amb un 
treball d’equip que consistirà a elaborar una exposició sobre aspectes di-
ferents de l’època prehistòrica.

Objectiu: 

Fomentar la creativitat i l’adquisició d’estratègies per a la recerca 
d’informació, a més de consolidar els coneixements adquirits mitjançant 
la lectura d’Una mà a la pedra.

Materials: 

Cartolines, retoladors, accés a una biblioteca i a una connexió a Internet, 
impressores i fulls per a imprimir, tisores, goma d’enganxar, materials di-
versos per a fer manualitats, pedres i pigments naturals.

Procediment: 

1) En una primera sessió, dividirem l’alumnat en equips de cinc 
membres i assignarem a cada equip, bé per sorteig o bé segons el 
nostre criteri, un dels temes següents (o altres que creiem perti-
nents):

• L’home de Neandertal.

• L’home de Cromanyó (Homo sapiens).

• Eines prehistòriques.

• L’alimentació en la prehistòria (paleolític superior, home mo-
dern).

• L’habitatge en la prehistòria (paleolític superior, home mo-
dern).

• La societat en la prehistòria (paleolític superior, home mo-
dern): divisió del treball, estructura dels clans, família, etc.

• L’art prehistòric.
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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

•	 Treball d’avaluació 

Jocs dramàtics 

22

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 de les fi txes, ja que indiquem 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
L’home de Neandertal
L’home de Cromanyó

1 i 2: reforç
2: interdisciplinària

amb Plàstica

Fitxa 2
Per a comprendre 

el que has llegit

La vida en la prehistòria
Art rupestre

L’home de Neandertal
L’home de Cromanyó

1 a 5: reforç

Fitxa 3
Per a estimular

la creativitat
La vida en la prehistòria

Art rupestre

1 i 2: complementàries
1 i 2: interdisciplinàries 

amb Plàstica

Fitxa 4 Per a investigar
La vida en la prehistòria

Eines prehistòriques
1 i 2: ampliació

Fitxa 5
Per a pensar
i relacionar

La vida en la prehistòria
L’home de Neandertal
L’home de Cromanyó

1 i 2: reforç

Fitxa 6 Per a investigar Jaciments prehistòrics
1 i 2: complementàries
1 i 2: interdisciplinàries

amb Llengua

Fitxa 7
Per a aplicar

l’aprés

La vida en la prehistòria
L’home de Neandertal
L’home de Cromanyó

1: reforç
2: ampliació

Fitxa 8
Per a aprendre

a aprendre
L’evolució humana 1 i 2: ampliació

Fitxa 9
Per a expressar-se 

per escrit

La vida en la prehistòria
L’home de Neandertal
L’home de Cromanyó

1 i 2: ampliació, 
interdisciplinàries

amb Llengua
1: interdisciplinària

amb Plàstica

Fitxa 10
Per a comprendre 

el que has llegit

Jaciments prehistòrics
L’home de Neandertal
L’home de Cromanyó

1 i 2: ampliació
2: en equip

L’home de Cromanyó

Fitxa 3
Per a estimular La vida en la prehistòriaLa vida en la prehistòria

Art rupestre

La vida en la prehistòria
Eines prehistòriques

La vida en la prehistòria
L’home de Neandertal
L’home de CromanyóL’home de Cromanyó

Jaciments prehistòrics

La vida en la prehistòria
L’home de Neandertal
L’home de Cromanyó

L’evolució humana

La vida en la prehistòria
L’home de Neandertal
L’home de Cromanyó
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Proposta didàcticaroposta didàcticaProposta didàcticaP

1 Competències bàsiques1 Competències bàsiques
Les competències bàsiques que poden treballar-se amb la lectura d’Una 
mà a la pedra 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.

• Comprendre textos informatius, explicatius i argumentatius.

• Comprendre i produir missatges orals que continguen fets, coneixe-
ments i opinions.

• Adquirir tècniques de redacció que es puge aplicables a qualsevol es-
crit.

• Llegir i comprendre de manera autònoma textos literaris en prosa i en 
vers.

• Participar activament en intercanvis comunicatius orals respectant les 
normes que els regixen.

• Comprendre i usar la terminologia pròpia del cicle: tipus de textos, 
classes de paraules, mecanismes bàsics de formació del lèxic.

• Mostrar interés per la lectura i l’escriptura com a instruments per a 
relacionar-se amb els altres i per a aprendre.

• Adaptar el signifi cat de les paraules al context.

• Buscar, recopilar i processar la informació.

1 Competències bàsiques

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: «Juguem a ser arqueòlegs»

Materials necessaris:

Disfresses d’exploradors elaborades pels xiquets i xiquetes, pintura 
per a crear empremtes, dibuixos d’animals caçats en la prehistòria 
(es poden traure d’Internet), rèpliques d’eines lítiques fetes en tre-
balls manuals, restes de pals carbonitzats. 

Procediment:

a) Dividirem l’alumnat en grups de cinc exploradors i els assigna-
rem un nombre a cada grup.

b) El professorat prèviament haurem distribuït per un espai ampli 
(el pati de l’escola, el gimnàs o diverses aules i un passadís) les pis-
tes necessàries per a superar les quatre proves d’aquesta gimcana 
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Vocabulariocabulari

ADN: (Sigla de l’àcid desoxiribonucleic) Substància que conté la informa-
ció genètica que permet que els fi lls hereten les característiques 
dels pares.

Exemple: Van fer un estudi de l’ADN per a comprovar si el jove era 
realment fi ll d’aquell tennista.

Altamira: Cova de la comunitat de Cantàbria on es van trobar les pintu-
res rupestres més importants i valuoses des del punt de vista artís-
tic del Paleolític superior.

Antropòleg: Científi c que estudia els aspectes socials i biològics de l’ésser 
humà.

Exemple: Aquell antropòlg estava especialitzat en l’estudi dels cos-
tums de les tribus amazòniques.

Paraules relacionades: Antropologia.

Arqueòleg: Persona que estudia les restes materials de civilitzacions pas-
sades.

Exemple: Eva vol ser arqueòloga per a estudiar les mòmies egípcies.

Paraules relacionades: Arqueologia, arqueològic.

Brossa:  Espessor formada per molts arbustos i herbes.

Exemple: Amb prou faena es veia la rabosa entre la brossa.

Caliu: Brases protegides per la cendra que resten d’un foc.

Exemple: Com que feia fred, Pere va avivar el caliu de la foguera.

Cavallet: Suport de fusta amb tres peus i un tauler transversal.

Exemple: El pintor va col·locar la tela al cavallet per a començar el 
retrat.

Clan: Grup predominantment familiar que està unit per vincles forts.

Exemple: Quan el van descobrir robant el van expulsar del clan.

L’home de Cromanyó 1: interdisciplinària
amb Plàsticaamb Plàstica

Jaciments prehistòrics
L’home de Neandertal
L’home de Cromanyó

1 i 2: ampliació
2: en equip

L’home de Cromanyó

Jaciments prehistòrics
L’home de Neandertal
L’home de Cromanyó
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Les competències bàsiques que poden treballar-se amb la lectura d’Una 

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, 

Comprendre textos informatius, explicatius i argumentatius.

Comprendre i produir missatges orals que continguen fets, coneixe-

Adquirir tècniques de redacció que es puge aplicables a qualsevol es-

Llegir i comprendre de manera autònoma textos literaris en prosa i en 

Participar activament en intercanvis comunicatius orals respectant les 

Comprendre i usar la terminologia pròpia del cicle: tipus de textos, 
classes de paraules, mecanismes bàsics de formació del lèxic.

Mostrar interés per la lectura i l’escriptura com a instruments per a 

28

6 Els valors en el llibre

Valors principals desenvolupats en Una mà a la pedra

Curiositat 

Acceptació de costums i formes
de vida diferents

Valoració del patrimoni històric
i arqueològic

Amistat

Solidaritat

Lluita contra els prejudicis
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Proposta didàctica

les competències bàsiques que poden treballar-se amb la lectura d’Una 
mà a la pedra 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.

•	 Comprendre textos informatius, explicatius i argumentatius.

•	 Comprendre i produir missatges orals que continguen fets, coneixe-
ments i opinions.

•	 Adquirir tècniques de redacció que es puguen aplicar a qualsevol escrit.

•	 llegir i comprendre de manera autònoma textos literaris en prosa i en 
vers.

•	 Participar activament en intercanvis comunicatius orals respectant les 
normes que els regixen.

•	 Comprendre i usar la terminologia pròpia del cicle: tipus de textos, 
classes de paraules i mecanismes bàsics de formació del lèxic.

•	 Mostrar interés per la lectura i l’escriptura com a instruments per a 
relacionar-se amb els altres i per a aprendre.

•	 Adaptar el signifi cat de les paraules al context.

•	 Buscar, recopilar i processar la informació.

1 Competències bàsiques
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•	 Valorar els textos literaris com una forma de comunicació, una font de 
coneixement i un recurs de gaudi personal.

•	 Expressar idees i emocions adequadament.

•	 Posar en pràctica els coneixements i les estratègies per a escriure cor-
rectament, mitjançant l’estudi de les normes ortogràfiques bàsiques, 
les normes de puntuació i d’accentuació i l’estudi de totes les classes 
de paraules.

•	 Comprendre i saber comunicar les normes d’ús del llenguatge.

•	 Usar el llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrit.

Competència en el coneixement 
i la interacció amb el món físic
•	 localitzar i obtindre la informació.

•	 Saber definir problemes, valorar solucions i elaborar estratègies.

•	 dissenyar investigacions senzilles.

•	 Analitzar resultats i comunicar-los.

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

Tractament de la informació 
i competència digital
•	 Usar procediments diferents de recerca, de selecció i d’organització  

aplicar-los en l’àrea.

•	 Saber usar un ordinador de manera bàsica.

•	 Saber buscar en Internet de manera guiada.

•	 Transformar la informació en coneixement.

•	 Buscar, seleccionar i registrar la informació.

•	 Treballar en entorns col·laboratius.

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

•	 desenvolupar actituds de diàleg i de resolució de conflictes.

•	 Crear un sistema de valors propi basat en el respecte.
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•	 Usar la llengua com a destresa per a la convivència, el respecte  
i l’enteniment.

•	 Aprendre a comunicar-se amb els altres i a comprendre el que aquests 
transmeten.

•	 Acabar amb els usos discriminatoris del llenguatge.

•	 Ser conscients del paper de la societat en els avenços de la ciència.

•	 Conéixer com s’han produït debats essencials per al avenços de la cièn-
cia per a entendre l’evolució de la societat.

Competència per a aprendre a aprendre
•	 desenvolupar tècniques per a aprendre, organitzar, memoritzar i recu-

perar la informació.

•	 Reflexionar sobre què i com s’ha aprés.

•	 Adquirir procediments d’anàlisi de causes i conseqüències.

•	 Usar de manera eficaç els recursos del treball intel·lectual.

•	 Afavorir la motivació i el gust per aprendre.

•	 Gestionar de manera eficaç els processos d’aprenentatge.

•	 Accedir al saber i a la construcció de coneixements mitjançant el llenguatge.

•	 Adquirir conceptes essencials lligats al nostre coneixement natural per 
a incorporar informació que prové de l’experiència pròpia o de produ-
cion escrites o audiovisuals.

Competència cultural i artística
•	 Conéixer les manifestacions culturals del nostre entorn.

•	 llegir, comprendre i valorar les obres literàries.

•	 Usar de manera responsable els recursos de la biblioteca.

•	 Comprendre, apreciar i valorar les manifestacions culturals i artístiques.

•	 Expressar-se amb imaginació i creativitat.

•	 Ser conscient de la importància dels factors estètics en la vida quoti-
diana.

•	 Apreciar la creativitat usant diferents mitjans artístics.

•	 Reconéixer les manifestacions culturals que formen part del nostre 
partrimoni històric i artístic.
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•	2    Objectius per àrees

Objectius de Coneixement del medi 
per a tercer cicle de Primària
•	 Adquirir i usar correctament el vocabulari específic de l’àrea de mane-

ra oral i escrita.

•	 llegir de manera comprensiva textos científics, històrics i geogràfics.

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

•	 Participar en activitats de grup de manera constructiva, responsable  
i solidària, respectant els principis bàsics establits.

•	 Adoptar una actitud de respecte i valoració de les aportacions pròpies 
i dels altres, en funció dels objectius comuns.

•	 Promoure situacions d’encontre, comunicació, coneixement i com-
prensió amb els altres, com a base de l’empatia, la simpatia, el respecte 
mutu i la solidaritat.

•	 desenvolupar una actitud de respecte per les característiques i els trets 
propis d’altres grups, valorant les diferències i rebutjant qualsevol ti-
pus de discriminació.

•	 Valorar la dedicació d’aquelles persones que treballen, de manera al-
truista, per l’atenció i la millora del patrimoni natural i cultural.

•	 Reconéixer l’impacte dels canvis i les transformacions provocats pel 
pas del temps al nostre país i a Europa.

•	 Analitzar les relacions de simultaneïtat, successió i causalitat en els 
canvis socials de les diferents etapes històriques.

•	 Adoptar una actitud de respecte pel llegat històric, social i cultural.

•	 Adoptar actituds que contribuïsquen activament a la conservació i la 
millora del medi ambient i del patrimoni natural.

•	 Observar i apreciar el valor d’elements diferents (cartogràfics, numè-
rics, gràfics, tècnics: museus, biblioteques, arxius, etc.) del llegat his-
tòric, social, natural i cultural del nostre país, que representen i expressen 
fets, conceptes, procediments i actituds.
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•	 desenvolupar una actitud comunicativa i crítica en la realització, va-
loració, l’exposició i la presentació dels treballs fets, aplicant criteris 
propis d’autoavaluació i analitzant-ne la importància pràctica, lúdica 
i formativa.

•	 Analitzar l’impacte d’algunes activitats humanes en l’entorn natural 
i social (paisatge urbà, paisatge agrícola, alteració del curs dels rius, 
depòsits de fem, contaminació, etc.), distingint-ne les accions positi-
ves i les negatives.

•	 Identificar, plantejar i resoldre problemes relacionats amb els elements 
més significatius de l’entorn natural i social, usant estratègies cada 
vegada més sistemàtiques i complexes de recerca, recollida, anàli-
si, emmagatzemament i tractament de la informació, de formulació  
i comprovació d’hipòtesis, d’extracció de conclusions i de proposta 
d’altres alternatives.

•	 Practicar les qualitats bàsiques del pensament científic: objectivitat, 
reflexió, planificació, rigor, causalitat, etc.

Objectius de l’àrea de Valencià: llengua 
i literatura per a tercer cicle de Primària
•	 Comprendre diferents tipus de textos mitjançant una lectura fluida  

i adequada.

•	 Usar la lectura per a ampliar el vocabulari i per a adquirir una ortogra-
fia correcta.

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

•	 llegir en veu alta i en silenci i usar la lectura com a medi d’entreteniment 
i d’aprenentatge.

•	 desenvolupar el gust literari i la capacitat estètica, de manera que es 
facilite la comprensió i expressió d’idees i sentiments.

•	 Explorar i aplicar les possibilitats expressives bàsiques de la llengua 
oral i escrita, adquirint seguretat en les habilitats comunicatives prò-
pies i els usos personals del llenguatge.

•	 Elaborar per escrit, d’una manera cada vegada més complexa, ordena-
da i coherent, idees, vivències, sentiments, fets reals i fantàstics, tant 
en prosa com en vers.
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•	 Analitzar el valor de la llengua com a instrument de transmissió de va-
lors.

•	 Rebutjar els usos discriminatoris en l’ús de la llengua oral i escrita.

•	 Usar la llengua per a destacar els valors de les diferents cultures de 
l’entorn.

•	 Comprendre adequadament discursos orals i escrits, tenint en compte 
les característiques de context.

•	 Expressar-se oralment i per escrit de manera adequada, tenint en 
compte les característiques de la situació de comunicació.

•	 Usar de manera adequada els aspectes normatius de la llengua.

•	 Usar un lèxic adequat i potenciar l’ús creatiu de la llengua.

•	 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, identifi-
cant i interpretant els coneixements i les informacions per a ampliar 
l’aprenentatge.

•	 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.

•	 Elaborar textos d’informació i d’opinió propis dels mitjans de comuni-
cació social sobre esdeveniments que resulten significatius, amb una 
incidència especial a la notícia i a les cartes al director, usant suports de 
l’àmbit escolar i alguns mitjans de premsa local.

•	 Buscar, recollir i processar informació mitjançant l’ús eficaç de la llen-
gua.

•	 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.
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3  Continguts curriculars

Continguts de Coneixement del medi 
(Cinqué de Primària)
•	 les grans èpoques històriques: la prehistòria, l’edat antiga i l’edat mit-

jana.

•	 Fets i personatges rellevants del nostre país i de la comunitat autòno-
ma.

•	 Formes de vida quotidiana en les societats de les grans èpoques his-
tòriques.

•	 Fonts històriques per a l’estudi i la reconstrucció del passat. 

•	 Principals fites del patrimoni artístic de la humanitat, amb especial re-
ferència al patrimoni artístic espanyol.

Continguts de Coneixement del medi 
(Sisé de Primària)
•	 Fets i personatges rellevants de la història del nostre país.

•	 Formes de la vida quotidiana en les societats de les grans èpoques his-
tòriques.

•	 Fonts històriques per a l’estudi i reconstrucció del passat. 

•	 Fites principals del patrimoni artístic de la humanitat, amb referència 
especial al patrimoni artístic del nostre país.
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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 això, incloem en aquesta Proposta didàctica una selec-
ció de materials dissenyats per a 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 treba-
llar la comprensió lectora i consolidar l’adquisició dels continguts curricu-
lars mitjançant el llibre.

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.

Treball d’avaluació:  Una activitat de caràcter complementari que 
permetrà que l’alumnat consolide els coneixements adquirits amb la lectu-
ra del llibre i aprofundisquen en alguns aspectes que s’hi relacionen, alhora 
que fomenta l’ús de tècniques d’estudi i de tractament de la informació.

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 Una mà en la pedra, podem preguntar 
als estudiants com creuen que es vivia en la prehistòria i on han aprés tot 
el que coneixen d’aquest període històric. Els demanarem que recorden 
llibres, pel·lícules o episodis de dibuixos animats en què apareguen perso-
natges prehistòrics i que expliquen com estaven caracteritzats i si creuen 
que aquesta caracterització és correcta.

També podem comentar, per exemple, un episodi de la sèrie clàs-
sica de dibuixos animats Els Picapedra, fins i tot, en podem veure algun 
fragment a classe. d’aquesta manera, l’alumnat haurà de dir els anacronis-
mes que apareixen en la sèrie (caldrà que els expliquem prèviament aquest 
concepte).

Una altra opció és visitar un museu local o un lloc relacionat amb la 
prehistòria, o bé, mostrar-los fotografies d’un crani de neandertal i un altre 
d’un home modern per tal que n’assenyalen les diferències. Per a acabar 
aquesta activitat, els ensenyarem algunes de les reconstruccions que s’han 
fet de l’aspecte dels neandertals.

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 l’alumnat perquè es submergisca en 
el llibre, ve 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 dues 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 silenciosa.
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durant aquestes sessions, l’educador pot interrompre la lectura 
sempre que el considere necessari per a comentar la història amb els alum-
nes, intercanviar preguntes sobre el text o fer observacions relacionades 
amb el mateix. També pot delegar aquesta tasca en alguns dels alumnes 
(un grup diferent en cada sessió). Així mateix, pot utilitzar el vocabulari 
fotocopiable que s’inclou en aquesta Proposta didàctica per a treballar 
aquells aspectes del currículum de Coneixement del medi que van aparei-
xent 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.
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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 indiquem 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
l’home de Neandertal
l’home de Cromanyó

1 i 2: reforç
2: interdisciplinària 

amb Plàstica

Fitxa 2
Per a comprendre 

el que has llegit

la vida en la prehistòria
Art rupestre

l’home de Neandertal
l’home de Cromanyó

1 a 5: reforç

Fitxa 3
Per a estimular 

la creativitat
la vida en la prehistòria

Art rupestre

1 i 2: complementàries
1 i 2: interdisciplinàries 

amb Plàstica

Fitxa 4 Per a investigar
la vida en la prehistòria

Eines prehistòriques
1 i 2: ampliació

Fitxa 5
Per a pensar 
i relacionar

la vida en la prehistòria
l’home de Neandertal
l’home de Cromanyó

1 i 2: reforç

Fitxa 6 Per a investigar Jaciments prehistòrics
1 i 2: complementàries
1 i 2: interdisciplinàries 

amb llengua

Fitxa 7
Per a aplicar 

el que has aprés

la vida en la prehistòria
l’home de Neandertal
l’home de Cromanyó

1: reforç
2: ampliació

Fitxa 8
Per a aprendre 

a aprendre
l’evolució humana 1 i 2: ampliació

Fitxa 9
Per a expressar-se 

per escrit

la vida en la prehistòria
l’home de Neandertal
l’home de Cromanyó

1 i 2: ampliació, 
interdisciplinàries 

amb llengua
1: interdisciplinària 

amb Plàstica

Fitxa 10
Per a comprendre 

el que has llegit

Jaciments prehistòrics
l’home de Neandertal
l’home de Cromanyó

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

Activitats interdisciplinàries 
amb Valencià: llengua i literatura

Fitxa 6: activitats 1 i 2

Fitxa 9: activitats 1 i 2

Activitats complementàries

Fitxa 3: activitats 1 i 2

Fitxa 6: activitats 1 i 2

Activitats per a fer en equip Fitxa 10: activitat 2

Activitats interdisciplinàries amb Plàstica

Fitxa 1: activitat 2 

Fitxa 3: activitats 1 i 2

Fitxa 9: activitat 1

Activitats d’ampliació

Fitxa 4: activitats 1 i 2

Fitxa 7: activitat 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 i 2

Fitxa 7: activitat 1
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Competències que es treballen amb les fitxes

Observació

Fitxa 1: activitats 1 i 2

Fitxa 4: activitats 1 i 2

Comprensió lectora

Fitxa 2: activitats 1 a 5

Fitxa 10: activitats 1 i 2

Expressió escrita

Fitxa 6: activitat 1

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

Recerca d’informació

Fitxa 4: activitat 1

Fitxa 6: activitat 1

Fitxa 8: activitats 1 i 2

Creativitat

Fitxa 1: activitat 2

Fitxa 3: activitats 1 i 2

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

L’home de Neandertal

Fitxa 1: activitats 1 i 2

Fitxa 2: activitats 1, 3 i 5

Fitxa 5: activitats 1 i 2

Fitxa 7: activitats 1 i 2

Fitxa 9: activitats 1 i 2

Fitxa 10: activitats 1 i 2

L’home de Cromanyó

Fitxa 1: activitats 1 i 2

Fitxa 2: activitats 1 a 5

Fitxa 5: activitats 1 i 2

Fitxa 7: activitats 1 i 2

Fitxa 9: activitats 1 i 2

Fitxa 10: activitat 2

Jaciments prehistòrics
Fitxa 6: activitats 1 i 2 

Fitxa 10: activitats 1 i 2

Art rupestre
Fitxa 2: activitat 4

Fitxa 3: activitats 1 i 2

La vida en la prehistòria

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 7: activitats 1 i 2

Fitxa 9: activitats 1 i 2

Eines prehistòriques Fitxa 4: activitats 1 a 5

L’evolució humana Fitxa 8: activitats 1 i 2
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Solucions de «Les fitxes de PESSIGUET dE 
SaL» (Una mà en la pedra) 

Fitxa 1 1: El crani del neandertal té el front més menut i inclinat, una 
mandíbula sense mentó i els arc orbitaris pronunciats. 
2: Resposta oberta.

Fitxa 2 1: El poblat de leia són tendes de pells, el d’Ax està en una 
cova.  
2: la mar está més lluny en la prehistòria a causa de les 
glaciacions, que van fer que baixara en nivell del mar. 
3: És una població més ben alimentada i més pròspera, amb 
índexs de natalitat més alts. 
4: Per a expressar el respecte pels animals i celebrar cerimònies 
sagrades relacionades amb la caça. 
5: la roba de leia està cosida, la d’Ax no. de manera que la 
roba de leia protegia millor del fred.

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

Fitxa 4 1: Resposta oberta.  
2: a) Per a moldre grans o pigments. 
 b) Cereals, blat.

Fitxa 5: 1: Algunes causes poden ser: una dieta excessivament basada 
en la carn i poc diversificada, unes robes que protegien més 
malament del fred, unes tècniques de caça menys sofisticades 
que les dels cromanyons i unes eines menys eficaces, un 
repartiment menys eficaç del treball dins del clan. 
2: Resposta oberta.

Fitxa 6 1 i 2: Respostes obertes.

Fitxa 7 1: F / F / V / V. 
2: a) Els neandertals sembla que seguien una dieta menys 
diversificada i més basada en el consum d’animals grans que 
els cromanyons. 
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b) No s’han trobat fins al moment mostres d’art rupestre 
associat a poblacions neandertals, però sí que es conserven 
mostres d’art rupestre nombroses associades a l’home de 
Cromanyó.

Fitxa 8 1: l’Homo erectus va viure entre fa 1,8 milions d’anys i 300 000 
anys, i es va estendre per l’Àfrica, Àsia i Europa. 
l’Homo habilis és una espècie més antiga que va viure fa entre 
1,9 i 1,6 milions d’anys, exclusivament a l’Àfrica. 
2: a) Homo erectus. 
 b) Homo habilis. 
 c) Homo erectus.

Fitxa 9 1 i 2: Respostes obertes.

Fitxa 10 1: Resposta oberta. 
2: a) No, perquè hi ha evidències arqueològiques que 
demostren que ja s’adornaven abans d’entrar en contacte 
amb els cromanyons. 
b) Resposta oberta.
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6    Els valors en el llibre

Valors principals desenvolupats en Una mà en la pedra

Curiositat 

Acceptació de costums i formes 
de vida diferents

Valoració del patrimoni històric 
i arqueològic

Amistat

Solidaritat

Lluita contra els prejudicis
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7    Treball d’avaluació

Es tracta d’avaluar l’aprenentatge adquirit sobre el llibre amb un 
treball d’equip que consistirà a elaborar una exposició sobre aspectes di-
ferents de l’època prehistòrica.

Objectiu: 

Fomentar la creativitat i l’adquisició d’estratègies per a la recerca d’in for-
mació, a més de consolidar els coneixements adquirits mitjançant la lec-
tura d’Una mà en la pedra.

Materials: 

Cartolines, retoladors, accés a una biblioteca i a una connexió a Internet, 
impressores i fulls per a imprimir, tisores, goma d’enganxar, materials di-
versos per a fer manualitats, pedres i pigments naturals.

Procediment: 

1) En una primera sessió, dividirem l’alumnat en equips de cinc 
membres i assignarem a cada equip, bé per sorteig o bé segons 
el nostre criteri, un dels temes següents (o d’altres que creiem 
pertinents):

•	 l’home de Neandertal.

•	 l’home de Cromanyó (Homo sapiens).

•	 Eines prehistòriques.

•	 l’alimentació en la prehistòria (paleolític superior, home mo-
dern).

•	 l’habitatge en la prehistòria (paleolític superior, home mo-
dern).

•	 la societat en la prehistòria (paleolític superior, home mo-
dern): divisió del treball, estructura dels clans, família, etc.

•	 l’art prehistòric.
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•	 les espècies humanes més antigues: Homo rudolfensis, Homo 
habilis, Homo erectus, Homo antecessor, Homo heidelbergensis.

•	 Espècies d’homínids prehumans: els australopitecs i d’altres.

•	 El clima en el paleolític superior: període glacial.

•	 El misteri de l’Homo floresiensis.

2) Cada equip tindrà un temps per a recopilar informació. Els guia-
rem en aquesta recerca i els suggerirem maneres de dur-la a ter-
me.

3) Per a l’exposició, cada equip elaborarà els materials que vulga: 
cartells, rèpliques d’objectes lítics o pintures rupestres, presen-
tacions en powerpoint, enregistraments explicatius, llibres sobre 
la prehistòria, etc. 

4) dedicarem una sessió al muntatge de l’exposició per part de 
cada grup.

5) Hauran de reparar recorreguts guiats de l’exposició, en els quals 
un membre de cada grup presentarà els materials que hi han 
aportat.

Criteris d’avaluació: 

Per a l’avaluació dels treballs, cal que tinguem en compte els criteris se-
güents:

•	 Rigor i amplitud de la investigació.

•	 Eficàcia en l’organització del treball i en el repartiment equita-
tiu de tasques.

•	 Creativitat.

•	 Capacitat de transmetre els coneixements adquirits mitjançant 
el treball fet i l’exposició oral que l’acompanya (en el moment 
de la visita guiada).
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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: «Juguem a ser arqueòlegs»

Materials necessaris:

disfresses d’exploradors elaborades pels xiquets i xiquetes, pintura 
per a crear empremtes, dibuixos d’animals caçats en la prehistòria 
(es poden traure d’Internet), rèpliques d’eines lítiques fetes en tre-
balls manuals, restes de pals carbonitzats. 

Procediment:

a) dividirem l’alumnat en grups de cinc exploradors i assignarem 
un nombre a cada grup.

b) El professorat, prèviament, haurem distribuït per un espai am-
pli (el pati de l’escola, el gimnàs o diverses aules i un passadís) les 
pistes necessàries per a superar les quatre proves d’aquesta gim-
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cana arqueològica: per a la primera, amagarem deu dibuixos de 
mamuts, urs, rens o bisons a diferents parts de l’escola. Per a la se-
gona, deixarem deu empremtes de mans gravades en superfícies 
diferents no massa visibles. Per a la tercera, deixarem les restes d’un 
foc imaginari amagades en algun lloc. I per a la quarta, amagarem 
deu eines lítiques falses.

c) A partir del nostre senyal, els grups es llançaran a superar les 
proves.

Primera prova: Animals prehistòrics. El grup que més dibuixos 
d’animals trobe dels deu que hi ha amagats guanya la prova.

Segona prova: Empremtes en la pedra. El grup que més mans grava-
des en la pedra trobe guanya la prova.

Tercera prova: Foc primitiu. El grup que trobe primer les restes 
d’una foguera prehistòrica i faça una dansa primitiva al seu voltant, 
guanya la prova.

Quarta prova: Eines prehistòriques. El grup que més eines trobe 
guanya la prova.

Regles del joc:

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

Es tracta que els xiquets i xiquetes es posen en el lloc d’uns ar-
queòlegs i gaudisquen de les quatre proves sense obsessionar-se 
per guanyar. No obstant això, fixarem un temps màxim i sanciona-
rem les trampes en cas que es produïsquen. 

Objectiu: 

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

Materials necessaris: disfresses de cartolina, tela o plàstic.

Procediment:

 a) dividirem l’alumnat en grups de cinc.

 b) la meitat dels grups seran cromanyons i l’altra meitat neander-
tals (es poden distribuir per sorteig o per assignació directa del pro-
fessorat). 

 c) Assignarem a cada grup un dels problemes següents (o altres que 
ens semblen adequats per a l’activitat): 

•	 Un membre de la tribu s’ha perdut i la resta l’ha de buscar.

•	 Ha mort el cap de la tribu i cal triar-ne un de nou.

•	 Han trobat un xiquet de l’espècie contrària (si el grup és nean-
dertal, un cromanyó, i si és un cromanyó, un neandertal).

•	 Plou molt i la tribu no troba refugi.

•	 Fa dies que no troben animals grans per a caçar.

 d) Els xiquets i xiquetes prepararan la representació d’una escena 
corresponent al tema que els ha tocat amb les disfresses adequa-
des, etc.

 e) Cada grup eixirà a representar la seua escena per torns, alter-
nant-se un grup cromanyó i un altre neandertal.

 f) després que cada grup porte ja un temps en escena, farem que 
isca el grup següent i deixarem que improvisen una trobada entre 
els grups. A continuació, es retirarà el grup que ja ha actuat i pros-
seguirà l’actuació el segon grup.

Regles del joc:

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

 Els xiquets i xiquetes han d’expressar-se amb paraules pròpies i im-
provisar les intervencions amb el llenguatge oral i el corporal.

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

adN: (Sigla de l’àcid desoxiribonucleic) Substància que conté la informa-
ció genètica que permet que els fi lls hereten les característiques 
dels pares.

Exemple: Van fer un estudi de l’ADN per a comprovar si el jove era 
realment fi ll d’aquell tennista.

altamira: Cova de la comunitat de Cantàbria on es van trobar les pintu-
res rupestres més importants i valuoses des del punt de vista artís-
tic del paleolític superior.

antropòleg: Científi c que estudia els aspectes socials i biològics de l’ésser 
humà.

Exemple: Aquell antropòleg estava especialitzat en l’estudi dels cos-
tums de les tribus amazòniques.

Paraules relacionades: Antropologia.

arqueòleg: Persona que estudia les restes materials de civilitzacions pas-
sades.

Exemple: Eva vol ser arqueòloga per a estudiar les mòmies egípcies.

Paraules relacionades: Arqueologia, arqueològic.

Brossa:  Espessor formada per molts arbustos i herbes.

Exemple: Amb prou faena es veia la rabosa entre la brossa.

Caliu: Brases que queden d’un foc protegides per la cendra.

Exemple: Com que feia fred, Pere va avivar el caliu de la foguera.

Cavallet: Suport de fusta amb tres peus i un tauler transversal.

Exemple: El pintor va col·locar la tela al cavallet per a començar el 
retrat.

Clan: Grup predominantment familiar que està unit per vincles forts.

Exemple: Quan el van descobrir robant el van expulsar del clan.
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Clariana: Espai sense arbres a l’interior d’un bosc.

Exemple: A la clariana del bosc algú havia encés una foguera.

Cromanyó: Nom amb què s’anomenen certs fòssils d’Homo sapiens 
(l’espècie humana moderna), en especial els que es van trobar a les 
coves europees on hi ha pintures rupestres. Ve de «Cro-Magnon», 
nom d’una cova francesa on es van tipificar per primera vegada 
aquest tipus de fòssils.

Exemple: Aquest crani és d’un home cromanyó.

Encrespat: dit dels cabells, arrissats i enredats.

Exemple: Quan plou els cabells se m’encrespen.

Excavació: Procediment d’investigació que consistix a desenterrar de 
manera adequada eines i restes del passat.

Exemple: A l’excavació van aparéixer diversos fragments de ceràmi-
ca pintada.

Falguera: Planta amb fulles molt segmentades, que no produïx flors.

Exemple: En la frescor dels arbres creixien falgueres abundants.

Gasela: Nom comú de diversos antílops de talla mitjana que habiten en 
zones semidesèrtiques o de sabana de l’Àfrica i de l’Orient pròxim.

Exemple: Deien que aquest corredor era tan àgil com una gasela.

Glaciació: Cada una de les grans invasions de gel que en èpoques remo-
tes es van produir en zones molt extenses de continents diferents.

Exemple: Durant l’última glaciació, el gel va arribar a cobrir tot el 
nord de la península Ibèrica

Histèric: Nerviós, alterat, descontrolat.

Exemple: Quan es va adonar que havia perdut el tren es va posar a 
plorar d’una manera histèrica.

Jaciment: lloc on es troben restes arqueològiques.

Exemple: Van trobar aquests fòssils jaciment d’Atapuerca.

Neandertal: Espècie humana extinta que va habitar a Europa i Àsia occi-
dental fa entre 230 000 i 28 000 anys.

Exemple: Les restes òssies trobades al jaciment semblava d’un esque-
let neandertal.
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Ocre: Mineral terrós de color groc que es fa servir en pintura. Color 
d’aquest mineral.

Exemple: El guerrer s’havia pintat la cara amb pintura ocre.

Paleoantropòleg: Científic especialitzat en l’estudi de fòssils humans.

Exemple: Sa mare era paleoantropòloga i treballava cada estiu en el 
mateix jaciment.

Paleolític: Primer període de l’edat de pedra, època de la prehistòria de 
la qual ens han arribat diverses eines de pedra tallada. Es dividix en 
tres etapes: paleolític inferior, mitjà i superior (el més recent). Es di-
ferencia del neolític, que és una etapa posterior en la qual els éssers 
humans no només tallaven les pedres, sinó que també les polien.

Exemple: Aquests ossos, segons els estudis realitzats, procedixen del 
paleolític superior.

Paleontòleg: Científic especialitzat en l’estudi dels fòssils.

Exemple: És un paleontòleg especialitzat en fòssils de dinosaures.

Pigment: Matèria colorant usada en pintura.

Exemple: En la prehistòria s’usaven pigments naturals per a fer pin-
tures rupestres.

Pintures rupestres: Pintures i dibuixos prehistòrics trobats en roques  
i coves.

Exemple: La cova d’Altamira és famosa per les pintures rupestres.

Pressentiment: Impuls espontani amb què algú es mou per a fer una 
cosa arriscada i difícil. (També significa premonició).

Exemple: Va pujar el penya-segat porquè tenia un pressentiment.

Primitiu: Antic.

Exemple: L’home primitiu no coneixia l’escriptura.

Proves genètiques: Anàlisi de l’AdN trobat en fòssils per a saber el pa-
rentiu existent entre espècies diferents.

Exemple: No s’han pogut fer proves genètiques a partir d’aquest fòs-
sil perquè no s’hi han trobat restes de l’ADN.

Resquill: Fragment menut i fi desprès d’una pedra.

Exemple: Estudiant els resquills trobats a la cova, van arribar a la 
conclusió que els neandertals l’havien habitada.
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Ritual: Conjunt de ritus practicats en determinades cerimònies de caràc-
ter sagrat.

Exemple: Aquella tribu practicava un ritual complicat abans d’eixir 
de caça.

Robust: Fort, vigorós, ferm.

Exemple: Era un xic robust fins que va caure malalt.

Rupestre: Pertanyent o relatiu a les roques.

Exemple: Si aquestes pintures no estigueren en les roques no serien 
pintures rupestres.

Sangonós: Que desprén sang.

Exemple: Aquell filet estava mig cru i sangonós.

Santuari: lloc sagrat en el qual es practiquen rituals per a invocar els 
déus o els esperits.

Exemple: En el passat, l’edifici s’havia usat com a santuari.

Silueta: Forma de la massa d’un objecte més fosc que el fons on es pro-
jecta.

Exemple: A l’entrada de la cova es podia distingir una silueta huma-
na.

Tapall: Tros de tela amb què algunes tribus es tapen els genitals.

Exemple: Tot i que anaven vestits només amb un tapall, els homes de 
la tribu suaven de l’esforç que havien fet.

Tendons: Òrgans de teixit fibrós que unixen els músculs als ossos.

Exemple: Està lesionat perquè se li ha trencat un tendó.

Ur: Animal salvatge molt semblant al bou, però més gran, que era abun-
dant a l’Europa prehistòrica.

Exemple: Aquell dia la tribu va celebrar una festa i tots van menjar 
carn d’ur.

Veta: llista o ratlla d’una matèria que pel color o la composició es distin-
gix del material de la massa on es troba.

Exemple: Damunt de la roca grisa podien distingir-se diverses vetes 
daurades.
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Volatilitzar-se: desaparéixer bruscament, com si s’haguera evaporat en 
l’aire.

Exemple: Quan va mirar cap arrere, el palau que havia cregut veure 
abans s’havia volatilitzat.

Xaman: Bruixot que se suposa que està dotat de poders sobrenaturals per 
a curar malalts, endevinar i invocar els esperits.

Exemple: El xaman ballava al voltant de la foguera per a cridar 
l’esperit de la pluja.

Paraules relacionades: Xamanisme, xamànic.

Xantatge: Amenaça sobre algú per tal d’obtindre d’aquesta persona di-
ners o un altre profit.

Exemple: Li va fer xantatge perquè l’amenaçava de publicar aque-
lles fotos si no col·laborava.

Paraules relacionades: xantatgista, fer xantatge.
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