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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 infantils i juvenils, entre d’altres la prestigiosa sèrie en castellà «la 
llave del tiempo» i Versos piratas, piratas en verso, en Anaya, i ha rebut 
guardons importants, entre els quals destaquen el Premio Hiperión de 
poesia i el Premio Barco de Vapor de literatura Infantil.

El Pla lector de PESSIGUET dE SaL presenta un enfocament nou 
que es basa en els estudis més recents sobre l’adquisició dels hàbits lectors 
en 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. 
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Materials de PESSIGUET 
dE SaL
Per a l’alumnat

El llibre de lectura
Mitjançant la història de la princesa Eni d 
i l’interés que sent per la ciència en un país 
que només s’estudia la màgia, l’alumnat de 
tercer cicle de Primària podrà acostar-
se a les diferents fonts energia i valorar 
les energies renovables i les no renovables. 
A més, reforçaran els hàbits lectors alhora 
que adquiriran vocabulari nou i una millor 
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 
lectura i reforcen els continguts curriculars 
treballats, a més d’atendre les necessitats 
específi ques de cada xiquet i xiqueta. Tam-
bé s’inclou una postal al fi nal del llibre que 
es pot usar perquè escriguen a l’autora (co-
mentar preferències, fer suggeriments…).

PE
SS

IG
UE

T 
DE

 S
AL4 Per a aplicar el que has aprés 

Continguts

Energies renovables 
i no renovables

Estalvi energètic

Activitats

De reforç: 1, 2, 3 i 4

1 Subratlla les fonts d’energia següents que són renovables i encercla 
les que són no renovables. 

Llum solar   carbó  fusta   energia de les marees  

energia atòmica     petroli   vent

2 Creus que es poden usar energies renovables en el transport? 
Raona la resposta.

© Grupo Anaya

i no renovables

Estalvi energètic

De reforç: 1, 2, 3 i 4

2 Creus que es poden usar energies renovables en el transport? 

Nom:  

2 Observa aquests llocs i assenyala quin triaries 
per a produir cada un d’aquests tipus d’energia. 

hidroelèctrica

biocombustible

solar

eòlica  geotèrmica

Nom:  

solar

eòlica geotèrmica

PE
SS

IG
UE

T 
DE

 S
AL

Continguts

Energies renovables 
i no renovables

Energies netes

Activitats

D’ampliació: 1 i 2

8 Per a aprendre a aprendre

1 Busca informació en Internet sobre els problemes relacionats amb 
el petroli i l’energia nuclear com a fonts d’energia i completa la 
taula següent.

Petroli Energia nuclear

Problemes 
econòmics 

Problemes 
ambientals

Avantatges  

© Grupo Anaya
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7  Treball d’avaluació

Es tracta d’avaluar l’aprenentatge adquirit amb la lectura del llibre 
mitjançant un treball d’equip que consistirà a organitzar una exposició 
sobre les fonts d’energia.

Objectiu: Fomentar la creativitat i l’adquisició d’estratègies per a l’obtenció 
d’informació i la valoració crítica, així com la consolidació dels 
coneixements adquirits amb de la lectura d’El castell de vapor.

Materials: Cartolines, accés a una biblioteca i a ordinadors amb Internet, 
impressores i fulls per a imprimir, tisores, goma d’enganxar, pintures 
i, opcionalment, canó digital per a projectar presentacions.

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, algun dels temes següents (o d’altres que creiem 
pertinents):

• El petroli: aquest equip haurà de reunir informació sobre 
aquest combustible i elaborar cartells, fullets explicatius, ma-
quetes, presentacions en powerpoint o qualsevol altre mate-powerpoint o qualsevol altre mate-powerpoint
rial que es crega convenient.

• L’energia solar: aquest equip reunirà informació sobre aquest 
tipus d’energia i els diferents usos, i elaborarà cartells, fullets 
explicatius, maquetes, presentacions en powerpoint, etc.powerpoint, etc.powerpoint

• L’energia eòlica: aquest equip reunirà informació sobre aquest 
tipus d’energia i els diferents usos, i elaborarà cartells, fullets 
explicatius, maquetes, presentacions en powerpoint, etc.powerpoint, etc.powerpoint

• Energia nuclear: aquest equip reunirà informació sobre aquest 
tipus d’energia i els diferents usos, i elaborarà cartells, fullets 
explicatius, maquetes, presentacions en powerpoint, etc.powerpoint, etc.powerpoint
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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 
consolidar l’adquisició dels continguts 
curriculars, 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.



8

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 pràctics)

•	 Els valors en el llibre

•	 Treball d’avaluació 

Jocs dramàtics 

24

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
Tipus d’energia

Fonts d’energia
1 i 2: reforç

Fitxa 2
Per a comprendre

el que has llegit

Tipus d’energia

Fonts d’energia

Energies renovables
i no renovables

1 a 5: reforç

Fitxa 3 Per a experimentar
Fonts d’energia

Energia solar

1 i 2: extraescolars

1: en equip

Fitxa 4
Per a aplicar el
que has aprés

Energies renovables
i no renovables

Estalvi energèticEstalvi energètic
1 a 4: de reforç

Fitxa 5
Per a buscar 
informació

Energies renovables
i no renovables

Energies netesEnergies netes
1 i 2: d’ampliació

Fitxa 6 Per a investigar
Energia solar

Estalvi energètic
1 i 2: complementàries

Fitxa 7
Per a aplicar el
que has aprés

Fonts d’energia

Energies renovables
i no renovables

1: reforç

2: ampliació

Fitxa 8
Per a aprendre

a aprendre

Energies renovables
i no renovables

Energies netesEnergies netes
1 i 2: ampliació

Fitxa 9
Per a expressar-se

per escrit

Energies renovables
i no renovables

Energies netes

1 i 2: ampliació, 
interdisciplinàries

amb Llengua

2: interdisciplinària
amb Plàstica

Fitxa 10
Per a comprendre

el que has llegit

Energies renovables
i no renovables

Estalvi energèticEstalvi energètic

1 i 2: ampliació

1: en equip

Fitxa 3 Per a experimentar
Fonts d’energia

Energia solar

Energies renovables
i no renovables

Estalvi energèticEstalvi energètic

Energies renovables
i no renovables

Energies netesEnergies netesEnergies netes

Energia solar

Estalvi energètic

Fonts d’energia

Energies renovables
i no renovables

Energies renovables
i no renovables

Energies netesEnergies netes

Energies renovables
i no renovables

Energies netes
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Proposta didàcticaroposta didàcticaProposta didàcticaP

1  Competències bàsiques

Les competències bàsiques que poden treballar-se amb El castell de vapor
són les següents.

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

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

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

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

• Comprendre textos informatius, explicatius i argumentatius.

• Transmetre idees i informacions sobre la natura.

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

• Adquirir tècniques de redacció aplicables 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.

  Competències bàsiques

Vocabulari

33

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: «Màgia o ciència?»

Materials necessaris:

Fotografi es de centrals tèrmiques, hidroelèctriques i nuclears, pa-
nells solars, generadors eòlics, cotxes híbrids i elèctrics, cotxes de 
gasolina, trens de vapor antics, electrodomèstics, joguets que fun-
cionen a piles.

Procediment:

a) Dividirem l’alumnat en dos grups: la meitat seran ciutadans 
d’Occam i l’altra meitat gent de la Terra.

b) Per torns, triarem un membre del grup d’Occam i un altre de 
l’equip terrestre. Els donarem una de les fotografi es citades en la 
secció de materials i els demanarem que la comenten. L’habitant 
d’Occam ha d’intentar explicar el que representa la fotografi a en 
termes màgics i el terrestre, en termes científi cs.

37

Vocabulariocabulari

Aram: El coure treballat en forma de xapa, de canonada o de fi l metàl·lic. 
Filferro.

Exemple: Joana duia unes arracades fetes amb fi l d’aram i boletes de 
colors.

Artefacte: Mecanisme, sobretot si té certa complicació.

Exemple: Enid no havia vist mai aquell artefacte per a torrar el pa.

Atòmic: Relacionat amb els usos o els efectes de l’energia nuclear.

Exemple: Diuen que en aquest país estan a punt de fabricar una 
bomba atòmica.

Bolonyesa: Salsa per a condimentar els plats de pasta elaborada amb to-
maca i carn picada, i típica de la ciutat italiana de Bolonya.

Exemple: El seu plat preferit són els macarrons a la bolonyesa.

Campus: Conjunt de terrenys i d’edifi cis pertanyents a una Universitat.

Exemple: Aquest estudiant viu en una residència del Campus.

Cavallets: Atracció de fi ra que consistix en diversos seients col·locats en 
un cercle giratori.

Exemple: Vaig sentir que tot em feia voltes, com si estiguera munta-
da en uns cavallets.

Cèl·lules fotoelèctriques: Dispositius capaços de transformar l’energia 
solar en energia elèctrica.

Exemple: Aquest aparell funciona mitjançant una cèl·lula fotoelèc-
trica.

Confi scar: Privar algú dels seus béns o possessions.

Exemple: Com no pagava els impostos li van confi scar la casa.

Dosser: Adornament que es posa damunt d’un llit o d’un tron, cobrint-
los com un sostre.

Exemple: El llit del rei tenia un dosser de color roig amb llaços de tela 
daurada.

2: interdisciplinària
amb Plàstica

Energies renovables
1 i 2: ampliació

1: en equip1: en equip

Energies netes

Energies renovables
i no renovablesi no renovables

Estalvi energèticEstalvi energètic

9

  Competències bàsiques

Les competències bàsiques que poden treballar-se amb El castell de vapor

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, 

Adquirir la terminologia específi ca sobre éssers vius i sobre objectes 

Comprendre textos informatius, explicatius i argumentatius.

Comprendre i produir missatges orals que continguen fets, coneixe-

Adquirir tècniques de redacció aplicables a qualsevol escrit.

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

Participar activament en intercanvis comunicatius orals respectant les 

30

6  Els valors en el llibre

Valors principals desenvolupats en El castell de vapor

Curiositat 

Rigor científi c

Valor

Amistat

Solidaritat

Respecte pel medi ambient
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Proposta didàctica 

1     Competències bàsiques

les competències bàsiques que poden treballar-se amb El castell de vapor 
són les següents.

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

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

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

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

•	 Comprendre textos informatius, explicatius i argumentatius.

•	 Transmetre idees i informacions sobre la natura.

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

•	 Adquirir tècniques de redacció aplicables 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.

     Competències bàsiques
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•	 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 significat de les paraules al context.

•	 Buscar, recopilar i processar la informació.

•	 Valorar els textos literaris com a forma de comunicació, font de conei-

xement i 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 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 escrita.

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

•	 Saber definir problemes, estimar solucions i elaborar estratègies.

•	 dissenyar investigacions breus.

•	 Analitzar resultats i comunicar-los.

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

•	 Participar en la presa de decisions sobre els problemes locals i glo-

bals plantejats.

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

•	 Buscar solucions per a avançar cap a l’assoliment d’un desenvolupa-

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

i aplicar-los en l’àrea.

•	 Saber usar un ordinador de manera bàsica.

•	 Saber buscar en Internet de forma guiada.

•	 Transformar la informació en coneixement.

•	 Buscar, seleccionar i registrar la informació.

•	 Treballar en entorns col·laboratius.

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

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

•	 desenvolupar actituds de diàleg i de resolució de conflictes.

•	 Crear un sistema de valors propi basat en el respecte.

•	 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 l’avenç de la ciència.

•	 Conéixer com s’han produït debats essencials per a l’avenç 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.
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•	 Reflexionar sobre què i com s’ha aprés.

•	 Adquirir procediments d’anàlisi de causes i conseqüències.

•	 Manejar 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 llen-
guatge.

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

•	 Expressar-se amb imaginació i creativitat.
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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 forma 

oral i escrita.

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

•	 Conéixer alguns dels avenços científics més importants i les seues con-
seqüències en la millora de vida i del benestar dels éssers humans.

•	 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 de valoració de les aportacions prò-
pies i de les dels altres, en funció dels objectius comuns.

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

•	 desenvolupar una actitud de respecte cap a les característiques i els 
trets propis d’altres grups, valorant-ne les diferències i rebutjant qual-
sevol tipus de discriminació.

•	 Observar i apreciar el valor de diferents elements (cartogràfics, numè-
rics, gràfics, tècnics: museus, biblioteques, arxius, etc.) del llegat his-
tòric, social, natural i cultural d’Espanya, que representen i expressen 
fets, conceptes, procediments i actituds.

•	 desenvolupar una actitud comunicativa i crítica en la realització, va-
loració, exposició i presentació dels treballs fets, aplicant criteris propis 
d’autoavaluació i analitzant-ne la importància pràctica, lúdica i formativa.

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



14

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

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

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

•	 Identificar els elements principals de l’entorn natural, analitzant-ne 
les característiques més rellevants.

•	 Identificar alguns objectes i recursos tecnològics significatius de 
l’entorn, i assenyalar quina la seua contribució per a satisfer determi-
nades necessitats humanes, valorant la seua orientació cap a usos pa-
cífics i per a una millor qualitat de vida.

•	 Comprendre i valorar l’ús d’objectes i recursos tecnològics en la vida 
de l’ésser humà.

•	 desenvolupar actituds d’estima i de respecte envers els objectes i re-
cursos tecnològics que s’apliquen en la vida quotidiana i que contri-
buïxen a la millora de la qualitat de vida.

•	 Valorar les aportacions tecnològiques des d’una perspectiva ètica, dis-
tingint entre aportacions beneficioses i perjudicials.

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-li part del temps 
lliure disponible.

•	 llegir en veu alta i en silenci i usar la lectura com a medi de diversió  
i d’aprenentatge.
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•	 desenvolupar el gust literari i la capacitat estètica, de manera que faci-
lite la comprensió i l’expressió d’idees i sentiments.

•	 Explorar i aplicar les possibilitats expressives bàsiques de la llengua 
oral i escrita, adquirint seguretat en les mateixes habilitats comunica-
tives i usos personals del llenguatge.

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

•	 Analitzar el valor de la llengua com a instrument de transmissió de di-
ferents valors.

•	 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 discursos orals i escrits adequadament, tenint en compte 
les característiques dels diferents contextos.

•	 Expressar-se oralment i per escrit adequadament, tenint en compte les 
característiques de les diferents situacions de comunicació.

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

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

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

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

•	 Elaborar textos d’informació i d’opinió propis dels mitjans de comuni-
cació social sobre esdeveniments que resulten significatius, amb una 
incidència especial en la notícia i les cartes al director, i fent ús de su-
ports de l’àmbit escolar i d’alguns mitjans de premsa local.
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•	 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 curs)
•	 Relacions entre les activitats econòmiques i els elements del medi físic.

•	 les formes d’energia i com es transforma.

•	 les fonts d’energia.

•	 l’ésser humà i el consum d’energia.

•	 Algunes màquines i aparells d’ús més freqüent en l’entorn: les caracte-
rístiques principals i les normes bàsiques d’ús.

•	 Màquines per a aprofitar l’energia.

Continguts de Coneixement del medi 
(Sisé curs)
•	 Relacions entre les activitats econòmiques i els elements del medi físic 

i el paper que desenvolupen en la configuració dels paisatges.

•	 Factors principals i activitats que contaminen i degraden el medi am-
bient.

•	 la producció d’electricitat i el seu aprofitament.

•	 Els recursos energètics.

•	 les fonts d’energia. les transformacions d’energia.

•	 Algunes màquines i aparells d’ús més freqüent en l’entorn: les caracte-
rístiques principals i les normes bàsiques d’ús.

•	 Màquines per a aprofitar l’energia.
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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 El castell de vapor, podem demanar que 

cada alumne i alumna que escriga una llista de totes les activitats que han 
fet el dia anterior i, tot seguit, hauran d’anotar el tipus d’energia que han 
consumit en cada una. Per exemple, si parlem de l’esmorzar, hauran de dir 
quin tipus d’electrodomèstic han hagut d’usar per a la preparació d’aquesta 
menjada (torradora, microones, placa vitroceràmica, etc) i, també, hauran 
d’explicar quina és la font d’energia i d’on ve la que usa l’aparell que han 
esmentat. Es pot fer el mateix amb els desplaçaments (cotxe, autobús, me-
tro), la il·luminació, l’ordinador, el televisor, l’aigua calenta, etc.

després de comentar les respostes que s’han donat en l’activitat 
anterior, comprovarem quins coneixement tenen els xiquets i xiquetes de 
la classe sobre les energies alternatives. Per a això, els preguntarem, per 
exemple, si han vist mai generadors eòlics o plaques solars i si saben per 
a què servixen. Intentarem mantindre una conversa sobre els problemes 
dels combustibles fòssils o l’energia nuclear i guiar-los perquè distingis-
quen entre els problemes energètics relacionats amb la contaminació i els 
que es relacionen amb la sostenibilitat.

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, des-
prés 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 pre-
ferisca 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’aula. A més, en cada fitxa figura la informació sobre el con-
tingut curricular, les competències i els tipus d’activitats que s’hi poden 
treballar. les activitats estan dissenyades per a incloure una gamma àm-
plia d’usos i, en funció d’aquests, les hem classificades de la manera se-
güent:

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

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

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

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

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

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

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

Informació sobre les competències
i les capacitats que es treballen

Informació sobre el contingut

Informació sobre el mode d’ús 
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Orientacions per a l’ús de les fitxes 
d’activitats 

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

Resum de competències, continguts i tipus d’activitats

Número de 
fitxa Competències Continguts activitats

Fitxa 1 Per a observar
Tipus d’energia

Fonts d’energia
1 i 2: reforç

Fitxa 2
Per a comprendre 

el que has llegit

Tipus d’energia

Fonts d’energia

Energies renovables 
i no renovables

1 a 5: reforç

Fitxa 3 Per a experimentar
Fonts d’energia

Energia solar

1 i 2: extraescolars

1: en equip

Fitxa 4
Per a aplicar el 
que has aprés

Energies renovables 
i no renovables

Estalvi energètic
1 a 4: de reforç

Fitxa 5
Per a buscar 
informació

Energies renovables 
i no renovables

Energies netes
1 i 2: d’ampliació

Fitxa 6 Per a investigar
Energia solar

Estalvi energètic
1 i 2: complementàries

Fitxa 7
Per a aplicar el 
que has aprés

Fonts d’energia

Energies renovables 
i no renovables

1: reforç

2: ampliació

Fitxa 8
Per a aprendre 

a aprendre

Energies renovables 
i no renovables

Energies netes
1 i 2: ampliació

Fitxa 9
Per a expressar-se 

per escrit

Energies renovables 
i no renovables

Energies netes

1 i 2: ampliació, 
interdisciplinàries 

amb llengua

2: interdisciplinària 
amb Plàstica

Fitxa 10
Per a comprendre 

el que has llegit

Energies renovables 
i no renovables

Estalvi energètic

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 extraescolars Fitxa 3: activitats 1 i 2

Activitats en equip

Fitxa 3: activitat 1

Fitxa 10: activitat 1

Activitats complementàries Fitxa 6: activitats 1 i 2

Activitats interdisciplinàries amb Plàstica Fitxa 9: activitat 2

Activitats d’ampliació

Fitxa 5: 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 4: activitats 1 a 4

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

Experimentació

Fitxa 3: activitats 1 i 2

Fitxa 6: activitats 1 i 2

Observació

Fitxa 1: activitat 1

Fitxa 7: activitat 2

Comprensió lectora

Fitxa 2: activitats 1 a 5

Fitxa 10: activitats 1 i 2

Expressió escrita Fitxa 9: activitats 1 i 2

Recerca d’informació

Fitxa 1: activitat 2

Fitxa 5: activitats 1 i 2

Fitxa 8. Activitats 1 i 2

Aplicació del que s’ha aprés

Fitxa 4: activitats 1 a 4

Fitxa 7: activitats 1 i 2

Creativitat Fitxa 9: activitats 1 i 2



27

Continguts que es treballen amb les fitxes

Fonts d’energia

Fitxa 1: activitats 1 i 2

Fitxa 2: activitats 1 a 4

Fitxa 3: activitats 1 i 2

Fitxa 7: activitats 1 i 2

Energies renovables i no renovables

Fitxa 2: activitats 2, 3, 4 i 5

Fitxa 3: activitats 1 i 2

Fitxa 4: activitats 1 a 4

Fitxa 5: activitats 1 i 2

Fitxa 7. Activitats 1 i 2

Fitxa 8: activitats 1 i 2

Fitxa 9: activitats 1 i 2

Fitxa 10: activitats 1 i 2

Energies netes

Fitxa 5 activitats 1 i 2 

Fitxa 8: activitats 1 i 2

Fitxa 9: activitats 1 i 2

Tipus d’energia
Fitxa 1: activitats 1 i 2

Fitxa 2: activitats 1 a 5

Estalvi energètic

Fitxa 4: activitat 4

Fitxa 6: activitat 2

Fitxa 10: activitats 1 i 2

Energia solar
Fitxa 3: activitats 1 i 2

Fitxa 6: activitats 1 i 2
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Solucions de «Les fitxes de PESSIGUET  
dE SaL» (El castell de vapor)
Fitxa 1 1: Radiador: Energia tèrmica. 

 Llamp: Energia lluminosa, energia elèctrica. 
 Cascada: Energia mecànica. 
2: a) Font termal intermitent que té forma de sortidor. 
 b) Energia tèrmica o calorífica que es troba a zones 
volcàniques. 
 c) Sí, és renovable mentre que el focus de calor a l’interior 
de l’escorça terrestre estiga actiu, perquè encara que el vapor 
es consumisca, els guèisers continuen produint-ne més.

Fitxa 2 1: Un motor de vapor. 
2: Un motor elèctric associat alimentat per energia solar. 
3: la caravana solar de Bill. 
4: Energia solar. 
5: És un regal de Bill, perquè li’n van sobrar després de 
construir la caravana.

Fitxa 3 1: Hi ha aigua al recipient. l’aigua procedix de les plantes, que 
l’emeten per evapotranspiració. l’aigua es condensa al plàstic  
i el pes en el centre del plàstic fa que caiga cap al recipient. 
2: a) de les plantes. 
 b) l’energia solar. 
 c) Renovable, perquè la llum del Sol pot usar-se cada dia.

Fitxa 4 1: Renovables: llum solar, fusta, energia de les marees, vent.  
 No renovables: carbó, petroli. 
2: Sí, perquè ja existixen cotxes solars o amb motors de 
biomassa, i són tots recursos renovables. 
3 i 4: Respostes obertes.

Fitxa 5: 1: a) l’híbrid combina un motor elèctric i un altre de 
combustió interna com el dels cotxes normals. 
 b) Tenen un consum menor, una emissió de gasos 
contaminants menor. 
 c) Perquè són cars. 
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2: a) El seu motor és elèctric associat a una bateria recarregable. 
 b) S’alimenten d’energia renovable, tenen un cost energètic 
baix i no emeten gasos contaminants. 
 c) Menor autonomia i menor potència.

Fitxa 6 1 i 2:  Respostes obertes.

Fitxa 7 1: F / V / V / F. 
2: Selva: Biocombustible. 
 Zona volcànica (esquerra, a baix): Geotèrmica. 
 Riu: Hidroelèctrica. 
 Desert: Solar. 
 Penya-segat (elevat i ventós): Eòlica.

Fitxa 8 1 i 2: Respostes obertes.

Fitxa 9 1 i 2: Respostes obertes.

Fitxa 10 1: Resposta oberta. 
2: la resposta correcta seria la c), ja que fa falta terra fèrtil per 
a produir biocombustibles, però si hi ha molta població cal 
usar aquesta terra per a la producció d’aliments.
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6    Els valors en el llibre

Valors principals desenvolupats en El castell de vapor

Curiositat 

Rigor científic

Valor

Amistat

Solidaritat

Respecte pel medi ambient
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7     Treball d’avaluació

Es tracta d’avaluar l’aprenentatge adquirit amb la lectura del llibre 
mitjançant un treball d’equip que consistirà a organitzar una exposició 
sobre les fonts d’energia.

Objectiu: Fomentar la creativitat i l’adquisició d’estratègies per a l’obtenció 
d’informació i la valoració crítica, així com la consolidació dels 
coneixements adquirits amb de la lectura d’El castell de vapor.

Materials: Cartolines, accés a una biblioteca i a ordinadors amb Internet, 
impressores i fulls per a imprimir, tisores, goma d’enganxar, pintures 
i, opcionalment, canó digital per a projectar presentacions.

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, algun dels temes següents (o d’altres que creiem 
pertinents):

•	 El petroli: aquest equip haurà de reunir informació sobre 
aquest combustible i elaborar cartells, fullets explicatius, ma-
quetes, presentacions en powerpoint o qualsevol altre mate-
rial que es crega convenient.

•	 l’energia solar: aquest equip reunirà informació sobre aquest 
tipus d’energia i els diferents usos, i elaborarà cartells, fullets 
explicatius, maquetes, presentacions en powerpoint, etc.

•	 l’energia eòlica: aquest equip reunirà informació sobre aquest 
tipus d’energia i els diferents usos, i elaborarà cartells, fullets 
explicatius, maquetes, presentacions en powerpoint, etc.

•	 Energia nuclear: aquest equip reunirà informació sobre aquest 
tipus d’energia i els diferents usos, i elaborarà cartells, fullets 
explicatius, maquetes, presentacions en powerpoint, etc.



32

•	 Biocombustibles: aquest equip haurà de reunir informació 

sobre aquest tipus de combustibles i elaborarà cartells, fullets 

explicatius, maquetes, presentacions en powerpoint o qualse-

vol altre material que es crega convenient.

•	 El carbó: aquest equip haurà de reunir informació sobre aquest 

combustible i elaborarà cartells, fullets explicatius, maquetes, 

presentacions en powerpoint o qualsevol altre material que es 

crega convenient.

•	 l’energia hidroelèctrica: aquest equip haurà de reunir infor-

mació sobre aquest tipus d’energia i elaborarà cartells, fullets 

explicatius, maquetes, presentacions en powerpoint o qualse-

vol altre material que es crega convenient.

•	 l’energia mareomotriu: aquest equip haurà de reunir infor-

mació sobre aquest tipus d’energia i elaborarà cartells, fullets 

explicatius, maquetes, presentacions en powerpoint o qualse-

vol altre material que estimen convenient.

2) Concedirem als equips un temps per a recopilar informació, or-

ganitzar i elaborar els materials que aportaran a l’exposició.

3) dedicarem una sessió al muntatge de l’exposició per part de tots 

els grups.

4) Prepararan recorreguts guiats de l’exposició, en els quals un 

mem bre de cada grup presentarà els materials que ha aportat.

Criteris d’avaluació: Per a l’avaluació dels treballs, suggerim que es 

tinguen en compte els criteris següents:

•	 Rigor i amplitud de la investigació relacionada per l’equip.

•	 Eficàcia en l’organització del treball i el repartiment equitatiu 

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: «Màgia o ciència?»

Materials necessaris:

Fotografi es de centrals tèrmiques, hidroelèctriques i nuclears, pa-
nells solars, generadors eòlics, cotxes híbrids i elèctrics, cotxes de 
gasolina, trens de vapor antics, electrodomèstics, joguets que fun-
cionen a piles. 

Procediment:

a) dividirem l’alumnat en dos grups: la meitat seran ciutadans 
d’Occam i l’altra meitat gent de la Terra.

b) Per torns, triarem un membre del grup d’Occam i un altre de 
l’equip terrestre. Els donarem una de les fotografi es citades en la 
secció de materials i els demanarem que la comenten. l’habitant 
d’Occam ha d’intentar explicar el que representa la fotografi a en 
termes màgics i el terrestre, en termes científi cs.

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

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

Es tracta que cada alumne i alumna es pose en el paper que els ha 
tocat i gaudisquen del joc alhora que repassen els continguts del 
llibre. Fixarem el temps màxim de cada representació i animarem 
els alumnes espectadors a valorar els aspectes positius de cada ac-
tuació. 

Objectiu: 

Amb aquest exercici es consolidarà d’una manera lúdica i creati-
va la comprensió tant de l’argument del llibre com dels continguts  
curriculars.

Joc 2: «Excursió a Occam»

Materials necessaris:

 Cartolines, bosses grans de fem, teles i qualsevol altre material que 
vulga fer-se servir per a confeccionar disfresses.

Procediment:

 a) dividirem els alumnes i les alumnes en grups.

 b) Assignarem a cada grup alguna de les escenes següents del lli-
bre (o altres que a ell li semblen adequades per a l’activitat):

•	 Enid mostra a Bert el laboratori de Marc, i lúcius els sorprén.

•	 Bert i Enid viatgen a la Terra i apareixen a casa de Marc.

•	 Trobada de Bert i Enid amb Thomas i Penélope a casa de Marc.

•	 Visita a la caravana de Martina construïda per son pare, Bill. 
Conversa sobre la caravana.

•	 Construcció d’un castell solar xicotet a Occam per Enid Bert,  
i lúcius.

•	 Viatge amb el castell de vapor fals de Malena.

•	 Malena és desemmascarada.
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 c) Els xiquets prepararan la representació de l’escena que els ha to-
cat i les disfresses corresponents, així com l’escenografia i, fins i tot, 
la il·luminació. diversos grups poden treballar una mateixa escena, 
així podran observar les diferents interpretacions. destacarem que 
l’objectiu no és representar l’escena literalment, sinó de manera 
lliure i creativa.

 d) Cada grup eixirà a representar l’escena per torns.

Regles del joc:

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

 Els xiquets han d’expressar-se amb les paraules pròpies i mesclar la 
preparació de l’escena amb les improvisacions que vagen sorgint.

Objectiu: 

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

aram: El coure treballat en forma de xapa, de canonada o de fi l metàl·lic. 
Filferro.

Exemple: Joana duia unes arracades fetes amb fi l d’aram i boletes de 
colors.

artefacte: Mecanisme, sobretot si té certa complicació.

Exemple: Enid no havia vist mai aquell artefacte per a torrar el pa.

atòmic: Relacionat amb els usos o els efectes de l’energia nuclear.

Exemple: Diuen que en aquest país estan a punt de fabricar una 
bomba atòmica.

Bolonyesa: Salsa per a condimentar els plats de pasta elaborada amb to-
maca i carn picada, i típica de la ciutat italiana de Bolonya.

Exemple: El seu plat preferit són els macarrons a la bolonyesa.

Campus: Conjunt de terrenys i d’edifi cis pertanyents a una Universitat.

Exemple: Aquest estudiant viu en una residència del Campus.

Cavallets: Atracció de fi ra que consistix en diversos seients col·locats en 
un cercle giratori.

Exemple: Vaig sentir que tot em feia voltes, com si estiguera munta-
da en uns cavallets.

Cèl·lules fotoelèctriques: dispositius capaços de transformar l’energia 
solar en energia elèctrica.

Exemple: Aquest aparell funciona mitjançant una cèl·lula fotoelèc-
trica.

Confi scar: Privar algú dels seus béns o possessions.

Exemple: Com no pagava els impostos li van confi scar la casa.

dosser: Adornament que es posa damunt d’un llit o d’un tron, cobrint-
los com un sostre.

Exemple: El llit del rei tenia un dosser de color roig amb llaços de tela 
daurada.
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Eficient: Capaç d’usar els mitjans que té a l’abast de la manera més eficaç 
possible per a aconseguir alguna cosa. 

Exemple: És un secretari molt eficient.

Èmbol: Peça d’una bomba o del cilindre d’un motor que es mou cap a dalt 
o cap a baix impulsant un fluid o bé rebent-ne l’impuls.

Exemple: El motor no funciona, crec que és un problema de l’èmbol.

Espurna: partícula encesa que salta d’una cosa que crema o de dues co-
ses que es freguen amb força.

Exemple: Les pinyes de pi quan es cremen fan moltes espurnes.

Experiment: Procediment d’investigació que consistix a fer operacions 
destinades a descobrir, comprovar o demostrar determinats fenò-
mens o principis científics.

Exemple: L’experiment va eixir malament perquè el laboratori no te-
nia l’equipament necessari.

Experimentar: Fer operacions destinades a descobrir, comprovar o de-
mostrar determinats fenòmens.

Exemple: Aquest científic ha estat experimentant amb la mosca del 
vinagre.

Feltre: Tela grossa i rígida, feta amb llana o pèl ben enganxats, que servix 
per a fer barrets, filtres i elements de decoració.

Exemple: El meu amic Ferran ha dissenyat un barret de feltre que ha 
tingut molt d’èxit.

Fluorescent:  Que emet una llum relacionada amb el fenomen de la fluo-
rescència. Per extensió, llum de color semblant a la que emeten els 
llums fluorescents.

Exemple: Per a les emergències a la carretera és convenient usar un 
jupetí de color verd fluorescent. 

Fotovoltaic: Pertanyent o relatiu a la producció d’electricitat per acció 
de la llum.

Exemple: Vol estalviar energia instal·lant plaques fotovoltaiques a la 
teulada de sa casa.

Gasoil: Combustible que s’obté a partir del petroli i que s’usa per a la ca-
lefacció i el transport.

Exemple: El cotxe s’està quedant sense gasoil, cal anar a omplir-ne 
el depòsit.
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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 és-
sers humans.

Paraules relacionades: hipnòtic, hipnotitzador.

Impost: Tribut que les persones o societats paguen a l’Estat en funció dels 
seus ingressos.

Exemple: Per culpa de la crisi, diuen que prompte pujaran els im-
postos.

Indulgent: Inclinat a perdonar o a restar importància als errors d’altres.

Exemple: És un pare massa indulgent amb els seus fills.

Inflexible: Que es resistix a canviar d’actitud davant d’una determinada 
qüestió.

Exemple: Pel que fa als horaris, sa mare és inflexible: ha d’estar a 
casa abans de les deu.

Insensat: Mancat de sensatesa, imprudent.

Exemple: En lloc d’anar amb compte amb el foc, s’ha comportat com 
un insensat.

Insignificant: Sense importància.

Exemple: Aquesta ferida al genoll és insignificant.

Interruptor: Mecanisme que servix per encendre o apagar un llum o per 
activar o desactivar un circuit elèctric.

Exemple: Em vaig quedar a les fosques a l’habitació i no trobava 
l’interruptor de la llum.

Lleialtat: Comportament sincer i fidel cap a d’altres.

Exemple: Encara que li oferien un salari més alt en un altre lloc, la 
lleialtat cap a l’empresa va fer que el rebutjara.

Mareperla: Capa interior de la conquilla de l’ostra perlera que s’usa per 
a adornar. 

Exemple: Es va comprar una jaqueta per al matrimoni que tenia els 
botons de mareperla.

Menyspreu: Indiferència i desinterés per alguna cosa.

Exemple: Cada vegada que li feia una pregunta, la germana li con-
testava amb menyspreu.

Paraules relacionades: desdenyar, desdenyós.
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Pantalla: Part d’alguns llums de peu o de sobretaula que es posa al vol-
tant de la bombeta.

Exemple: El llum de la tauleta que hi ha al costat del televisor ne-
cessita una pantalla nova, perquè la que tenia de vidre s’ha 
trencat.

Penell: Objecte de metall que pot girar i que se situa en llocs alts perquè 
indique la direcció del vent.

Exemple: Durant un temps, estava de moda tindre un penell amb la 
forma d’un gall.

Pistó: Vegeu Èmbol.

Exemple: El pistó va començar a pujar i a baixar rítmicament, indi-
cant que el motor tornava a funcionar. 

Poció: líquid medicinal o màgic que es pren begut.

Exemple: Aquella bruixa era coneguda per les pocions amoroses.

Pròsper: Favorable, propici, venturós.

Exemple: Joan ha aconseguit alçar amb el seu esforç un negoci molt 
pròsper.

Protocol: Regla cerimonial establida per decret o per costum.

Exemple: El protocol exigix que les dones acudisquen al sopar de 
gala vestides de llarg.

Química: Ciència que estudia l’estructura, les propietats i les transforma-
cions de la matèria a partir de la composició atòmica.

Exemple: Vol usar l’alcohol per a un experiment de Quí mica.

Talismà: Objecte, que de vegades té una figura o una inscripció, al qual 
s’atribuïxen poders màgics.

Exemple: Segons ella, aquesta medalla és un talismà que la protegix 
de les malalties.

Tinter: Recipient destinat a contindre tinta líquida que s’usava antiga-
ment per a escriure.

Exemple: Abans la gent, en lloc de bolígrafs, usava per a escriure plo-
mes i tinters.

Vapor: Fluid gasós que es troba a una temperatura pròxima al punt de 
condensació (temperatura en què un gas es fa líquid).

Exemple: L’aigua va començar a bullir fent vapor.



41

Vellut: teixit de seda, de llana o de cotó, que per un costat és llis i per 
l’altre està cobert d’uns pèls molt curts i densos. 

Exemple: El vellut dels pantalons d’hivern que m’he comprat té un 
tacte molt suau.

Paraules relacionades: vellutat, vellutada.
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