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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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Per a l’alumnat

El llibre de lectura
Mitjançant la història del sultà de Bahar i la 
fi lla lia, els quals han d’adjudicar el premi 
al millor artesà màgic, l’alumnat de tercer 
cicle de Primària repassarà el concep-
te de percentatge i la resolució de pro-
blemes de proporcionalitat directa. també 
reforçarà els hàbits de lectura, adquirirà 
vocabulari 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 
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…).
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Continguts

Càlcul de magnituds 
proporcionals

Percentatges

Activitats

Extraescolars: 1 i 2

6 Per a investigar

1 Busca en un envàs d’un producte alimentari la informació sobre 
el contingut de greixos, proteïnes, hidrats de carboni i altres 
components per cada 100 grams. Busca el pes net de l’aliment i 
calcula quina quantitat (en pes) de cada un dels components conté 
l’envàs.
Amb els resultats obtinguts, completa la taula següent:

Quantitat 
per 100 grams

Quantitat 
per pes net

Proteïnes

© Grupo Anaya

Càlcul de magnituds 
proporcionals

Percentatges

Extraescolars: 1 i 2

Amb els resultats obtinguts, completa la taula següent:

Nom:  

3 Quin percentatge de les serps màgiques de Hafed són realment màgiques?

 
 

4 Per què no donen el premi a Hafed?

 
 

5 Per què el premi finalment és per a Farah i no per a Tamur?

 
 
 

Nom:  

r què el premi finalment és per a Farah i no per a Tamur?

PE
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T 
DE
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AL

Continguts

Càlcul de magnituds 
proporcionals

Percentatges

Activitats

De reforç: 1, 2 i 3

7 Per a aplicar el que has aprés

1 Calcula els percentatges següents:

a) El 20% de 4 000

c) El 98% de 30 000

d) El 52% de 800
b) El 45% de 450

© Grupo Anaya

Materials de PESSIGUET 
dE SaL
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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 mitjançant la 
lectura 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.
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així són els recursos de «Pessiguet» per al professorat

Proposta didàctica
•	 Competències bàsiques

•	 Objectius per àrees

•	 Continguts curriculars

•	 Metodologia

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

•	 els valors en el llibre

•	 treball d’avaluació 

Jocs dramàtics Vocabulari

32

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: «Un passeig pel Basar»

Materials necessaris:

Una bossa amb tants paperets com alumnes hi ha a la classe. Cada 
paperet contindrà el nom d’un dels artesans màgics d’Els mags del 
Gran Basar o d’altres artesans màgics inventats. Gran Basar o d’altres artesans màgics inventats. Gran Basar

Procediment:

a) Cridarem a «escena» l’alumnat u per un.

b) Cada alumne o alumna improvisa un monòleg sense dir direc-
tament qui és. La resta haurà d’endevinar quin personatge està 
representant o, en cas que no aparega al llibre, quina és la seua es-
pecialitat.

35

Vocabulariocabulari

Adulació: Acció de dir a un altre les coses que se sap que li poden agradar 
amb intencions ocultes.

Exemple: Aquest home és un mestre de l’adulació, sempre aconse-
guix el que vol gràcies a això.

Afalagador: Que fa demostracions d’afecte embafadores.

Exemple: No m’enganya amb aquestes paraules tan afalagadores.

Aikido: Art marcial japonesa que busca la neutralització del contrari sen-
se fer-li mal.

Exemple: Es van enfrontar en un combat d’aikido i va véncer ella.

Apergaminat: Que té l’aspecte rugós del pergamí.

Exemple: L’ancià tenia el rostre apergaminat i els ulls afonats.

Arts marcials: Conjunt d’antigues tècniques de lluita d’Extrem Orient, 
que actualment es practiquen com a esport.

Exemple: El meu pare és un expert en arts marcials.

Autòmat: Màquina que imita la fi gura i els moviments d’un ésser humà o 
d’un altre ésser animat.

Exemple: Des que pren aquestes pastilles, es mou com un autòmat.

Avantguardista: Modern, que seguix les últimes modes o tendències ar-
tístiques.

Exemple: Han canviat la decoració del restaurant per a donar-li un 
toc més avantguardista.

Basar: Mercat oriental.

Exemple: A Istanbul, eixirem a fer una volta pel basar de les espècies.

Bases: Normes que regulen un sorteig o concurs.

Exemple: Si vols participar en el concurs de poesia, hauràs de llegir 
les bases atentament.
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Proposta didàctica 

1    Competències bàsiques
les competències bàsiques que poden treballar-se amb la lectura 
d’Els mags del Gran Basar són les següents:

Competència matemàtica
•	 Reconéixer diferents usos dels nombres i usar codis numèrics per a 

identifi car objectes, situacions…

•	 Reconéixer la utilitat de les operacions per a resoldre problemes.

•	 identifi car les fraccions: els termes, la representació i la nomenclatura.

•	 Aplicar a situacions quotidianes, el càlcul del valor d’una part d’una 
quantitat que s’ha dividit en parts iguals.

•	 Adquirir coneixements i destreses matemàtiques.

•	 Mostrar interés per utilitzar maneres matemàtiques de pensament.

Competència en comunicació linguística
•	 incorporar els nombres al llenguatge habitual, com a elements amb 

valor expressiu, i interpretar missatges que contenen nombres.

•	 descriure verbalment els raonaments i els processos matemàtics que 
intervenen en les diverses operacions matemàtiques.

•	 incorporar al llenguatge propi habitual la terminologia de les diverses 
operacions matemàtiques.

•	 incorporar les fraccions al llenguatge habitual, com a elements amb 
valor expressiu.

roposta didàctica

    Competències bàsiques
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•	 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 utilitzar 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 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 adequadament idees i emocions.

•	 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 escrita.

Competència en el coneixement 
i la interacció amb el món físic
•	 Reconéixer la utilitat dels nombres per a expressar quantitats de les 

magnituds que manegem tots els dies.

•	 Facilitar una comprensió de l’entorn millor.

•	 usar les diverses operacions matemàtiques per a enfrontar-se a situa-
cions quotidianes en què es fan servir les matemàtiques fora de l’aula.

•	 Reconéixer la utilitat de les fraccions per a expressar quantitats de les 
magnituds que manegem tots els dies.

•	 transmetre informacions precises sobre aspectes quantificables de 
l’entorn.
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Tractament de la informació 
i competència digital
•	 Proporcionar destreses associades a l’ús dels nombres.

•	 Facilitar la comprensió d’informacions que incorporen quantitats  
i mesures.

•	 iniciar-se en l’ús de calculadores i d’eines tecnològiques per a facilitar 
la comprensió de continguts matemàtics.

•	 Realitzar tasques usant eines informàtiques adequades a l’edat.

•	 transformar la informació en coneixement.

•	 treballar en entorns col·laboratius.

Competència social i ciutadana
•	 Valorar la utilitat dels nombres com a recurs per a analitzar els ele-

ments i les relacions de la societat en la qual vivim.

•	 desenvolupar la col·laboració amb els altres i mostrar actituds d’ajuda 
a fi de resoldre situacions problemàtiques en què intervinguen les di-
verses operacions matemàtiques.

•	 Valorar la utilitat de les fraccions com a recursos per a quantificar i re-
soldre situacions quotidianes.

•	 Planificar els productes que es consumiran abans de comprar.

•	 Acceptar altres punts de vista diferents del propi a l’hora d’usar estra-
tègies de resolució de problemes.

•	 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.

Competència per a aprendre a aprendre
•	 Verbalitzar el procés seguit en l’aprenentatge de les diverses opera-

cions matemàtiques, per a potenciar el desenvolupament d’estratègies 
que faciliten l’aprenentatge autònom.
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•	 Potenciar el desenvolupament d’estratègies que faciliten l’aprenentatge 
autònom.

•	 desenvolupar l’habilitat per a comunicar amb eficàcia els resultats 
propis.

•	 Reconéixer la utilitat de les representacions gràfiques per a fixar i acla-
rir conceptes i relacions en els nombres fraccionaris.

•	 Verbalitzar el procés seguit en l’aprenentatge per a reflexionar sobre 
com prenem.

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

•	 Afavorir la motivació i el gust per aprendre.

•	 gestionar de forma eficaç els processos d’aprenentatge.

•	 Accedir al saber i a la construcció de coneixements mitjançant el llen-
guatge.

Competència cultural i artística
•	 Valorar el coneixement matemàtic com a contribució al desenvolupa-

ment cultural dels pobles.

•	 llegir, comprendre i valorar les obres literàries.

•	 usar de forma responsable els recursos de la biblioteca.

•	 expressar-se amb imaginació i creativitat.
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•	2    Objectius per àrees

 
Objectius de l’àrea de Matemàtiques 
per a tercer cicle de Primària
•	 usar els conceptes bàsics matemàtics sobre el nombre, les operacions 

bàsiques de càlcul, la mesura, les formes geomètriques i la situació que 
ocupen en l’espai, les possibilitats operatòries i d’organització de la in-
formació, per a comprendre fets i fenòmens coneguts.

•	 utilitzar els diversos llenguatges matemàtics (numèric, geomètric  
i gràfic) per a interpretar, produir i valorar informacions i missatges 
sobre fets i fenòmens coneguts.

•	 usar el coneixement matemàtic per a interpretar, produir i valorar in-
formacions i missatges sobre fets i fenòmens coneguts.

•	 Reconéixer situacions que puguen ser resoltes amb l’ajuda de codis, 
nombres naturals, fraccions i nombres decimals.

•	 Resoldre situacions el tractament de les quals requerisca més de dues 
operacions elementals de càlcul, usant els algoritmes corresponents  
i interpretant el resultat.

•	 detectar i resoldre problemes de l’entorn quotidià, mitjançant opera-
cions de geometria i de lògica.

•	 Valorar la necessitat i la importància de les matemàtiques en la vida 
quotidiana.

•	 Mostrar interés i perseverança en la recerca de solucions a situacions 
problemàtiques i apreciar les coses positives dels errors comesos.

•	 Manifestar creativitat en l’exploració de diferents alternatives en la re-
solució de problemes cada vegada més complexos.

•	 divertir-se amb les diferents possibilitats de representació de dades de 
forma numèrica i gràfica.
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•	 Mostrar interés per la precisió en la realització de càlculs cada vegada 

més complexos i per la representació ordenada i clara.

•	 Manifestar satisfacció pel progrés dels coneixements matemàtics. 

•	 Afrontar amb autonomia situacions problemàtiques cada vegada més 

complexes, sense abandonar les tasques fins a haver-les acabades.

•	 Comparar quantitats cada vegada més complexes, tant estimant com 

comptant, i expressar-ne el resultat.

•	 efectuar operacions de càlcul mental cada vegada més complexes 

mostrant confiança en les capacitats pròpies.

•	 elaborar i usar estratègies personals d’estimació, d’aproximació i de 

càlcul mental, i d’orientació espacial per a la resolució de problemes 

senzills a partir del coneixement propi dels nombres i de les opera-

cions.

•	 Resoldre i plantejar problemes matemàtics usant un valencià correcte  

i els procediments adequats de càlcul, mesura, avaluació i comprova-

ció de resultats.

•	 inventar i formular problemes matemàtics usant de forma lògica i crea-

tiva la comunicació oral, la comprensió lectora i l’expressió escrita.

•	 Fer servir adequadament el llenguatge matemàtic per a identificar re-

lacions i conceptes apresos i per a comprendre i anomenar-ne altres 

de nous.

•	 Fomentar l’ús del llenguatge propi del camp científic amb precisió, 

tant de les Matemàtiques com del conjunt de les ciències.

•	 Comprendre la necessitat de l’argumentació mitjançant raonaments 

lògics en l’estudi de les Matemàtiques.

•	 desenvolupar estratègies de comprensió lectora en els missatges trans-

mesos pels textos escrits utilitzats en l’àrea.

•	 usar un castellà correcte, amb el vocabulari específic de les Matemàti-

ques, en l’exposició i la resolució de problemes.
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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.

•	 desenvolupar el gust literari i la capacitat estètica, de manera que faci-
lite la comprensió i l’expressió d’idees i de sentiments.

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

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

•	 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.

•	 utilitzar 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 manera 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 didàctica 
o d’ús social (fullets, descripcions, instruccions i explicacions), per a 
aprendre i per a informar-se, comparant, classificant, identificant i in-
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terpretant els coneixements i les informacions per a ampliar els apre-
nentatges.

•	 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.

•	 Compondre textos d’informació i d’opinió propis dels mitjans de co-
municació social sobre esdeveniments que resulten significatius, amb 
especial incidència en la notícia i en 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 Matemàtiques (Cinqué curs)
•	 les fraccions i els seus termes.

•	 Comparació i ordenació de fraccions.

•	 Comparació de fraccions amb la unitat.

•	 Fraccions equivalents.

•	 Càlcul de fraccions equivalents.

•	 Fraccions decimals.

•	 la fracció d’una quantitat.

•	 suma i resta de fraccions d’igual denominador.

Continguts de Matemàtiques (Sisé curs)
•	 Magnituds directament proporcionals.

•	 Resolució a la unitat i regla de tres.

•	 el percentatge.

•	 Càlcul del tant per cent d’una quantitat.

•	 la fracció com a part d’un tot.

•	 la fracció com a quocient de dos nombres.

•	 Fraccions equivalents.

•	 Reducció de fraccions a comú denominador.
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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 consolida-
ció de l’hàbit lector. Per a això, incloem en aquesta Proposta didàctica una 
selecció 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.

abans de la lectura: Presentació del llibre
Abans de començar a llegir Els mags del Gran Basar, podem demanar 

a l’alumnat que pensen algunes situacions en les que cal usar el concepte de 
percentatge per a resoldre problemes. Podem dir que porten diaris per a bus-
car percentatges en les notícies o els reportatges o, també, escoltar un infor-
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matiu per a anotar els percentatges que se citen. en acabant, els demanarem 
que interpreten aquests valors en funció del context en què apareixen.

Posteriorment, els plantejarem una situació quotidiana en la qual es 
puga plantejar un problema en termes de proporcionalitat directa. una ve-
gada els hagem oferit diversos exemples, farem que l’alumnat invente dos 
o tres problemes de proporcionalitat directa relacionats amb la classe: els 
diners, el temps que es tarda a realitzar certes tasques, el món del treball, etc.

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 heu preparat l’alumnat perquè se submergisca en el 
llibre, ve el moment de fer-ne la lectura. es pot dur a terme de dues ma-
neres, 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.

durant aquestes sessions, l’educador pot interrompre la lectura 
sempre que el considere necessari per a comentar la història amb l’alumnat, 
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 Matemàtiques que van apareixent en el text i per a solu-
cionar 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 comple-
mentària. d’aquesta manera, es fomenta l’hàbit lector continuat, la in-
corporació 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 
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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 
preferisca fer.

després de la lectura:  
Jocs dramàtics i fitxes de treball

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Càlcul de magnituds Càlcul de magnituds 
proporcionalsproporcionals

PercentatgesPercentatges

ActivitatsActivitats

Extraescolars: 1 i 2Extraescolars: 1 i 2

66 Per a investigarPer a investigar

11 BuBusca en un envàs d’un producte alimentari la informació sobre sca en un envàs d’un producte alimentari la informació sobre 
el contingut de el contingut de greixos, proteïnes, hidrats de carbonigreixos, proteïnes, hidrats de carboni i altres  i altres 
components per cada components per cada 100 grams.100 grams. Busca el  Busca el pes net pes net de l’aliment i de l’aliment i 
calcula calcula quina quantitat (en pes)quina quantitat (en pes) de cada un dels components conté  de cada un dels components conté 
l’envàs.l’envàs.
Amb els resultats obtinguts, completa la taula següent:Amb els resultats obtinguts, completa la taula següent:

Quantitat Quantitat 
per 100 gramsper 100 grams

Quantitat Quantitat 
per pes netper pes net

ProteïnesProteïnes

© Grupo Anaya© Grupo Anaya

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 Proporcionalitat directa 1 a 3: reforç

Fitxa 2
Per a comprendre 

el que has llegit

Proporcionalitat directa

Percentatges
1 a 5: reforç

Fitxa 3
Per a estimular 

la creativitat

Proporcionalitat directa

Percentatges

1 i 2: ampliació

1 i 2: interdisciplinàries 
amb Plàstica

Fitxa 4
Per a aprendre 

a aprendre
Percentatges

1 i 2: complementàries

1 i 2: en equip

Fitxa 5
Per a pensar 
i relacionar

Proporcionalitat directa

Càlcul de magnituds 
proporcionals

1 a 3: reforç

Fitxa 6 Per a investigar

Càlcul de magnituds 
proporcionals

Percentatges

1 i 2: extraescolars

Fitxa 7
Per a aplicar 

el que has aprés

Càlcul de magnituds 
proporcionals

Percentatges

1 a 3: reforç

Fitxa 8
Per a aprendre 

a aprendre

Càlcul de magnituds 
proporcionals

Percentatges

1 i 2: ampliació

Fitxa 9
Per a expressar-se 

per escrit

Magnituds directament 
proporcionals 

Percentatges

1 i 2: ampliació, 
interdisciplinàries 

amb llengua

Fitxa 10
Per a pensar 
i relacionar

Percentatges
1 i 2: ampliació, 

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 6: activitats 1 i 2

Activitats en equip

Fitxa 4: activitats 1 i 2

Fitxa 10: activitats 1 i 2

Activitats complementàries Fitxa 4: activitats 1 i 2

Activitats interdisciplinàries amb Plàstica Fitxa 3: activitats 1 i 2

Activitats d’ampliació

Fitxa 3: activitats 1 i 2

Fitxa 8: activitats 1 i 2

Fitxa 9: activitats 1 i 2

Fitxa 10: activitats 1 i 2

Activitats de reforç

Fitxa 1: activitats 1 a 3

Fitxa 2: activitats 1 a 5

Fitxa 5: activitats 1 a 3

Fitxa 7: activitats 1 a 3
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Competències que es treballen amb les fitxes

Creativitat

Fitxa 3: activitats 1 i 2

Fitxa 9: activitats 1 i 2

Interpretació i elaboració 
de taules i gràfics

Fitxa 4: activitat 2

Fitxa 6: activitats 1 i 2

Fitxa 8: activitats 1 i 2

Comprensió lectora Fitxa 2: activitats 1 a 5

Expressió escrita Fitxa 9: activitats 1 i 2

Aplicació del que s’ha aprés

Fitxa 1: activitats 1 a 3

Fitxa 4: activitats 1 i 2

Fitxa 6. activitats 1 i 2

Fitxa 7: activitats 1 a 3

Fitxa 8: activitats 1 i 2

Raonament i relació de conceptes 

Fitxa 5: activitats 1 a 3

Fitxa 10: activitats 1 i 2

Resolució de problemes

Fitxa 1: activitats 2 i 3

Fitxa 5: activitats 1 i 2

Fitxa 7: activitats 2 i 3
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Continguts que es treballen amb les fitxes

Percentatges

Fitxa 2: activitats 1 a 5

Fitxa 3: activitat 1

Fitxa 4: activitats 1 i 2

Fitxa 6: activitats 1 i 2

Fitxa 7: activitats 1 i 3

Fitxa 8: activitats 1 i 2

Fitxa 9: activitat 1

Fitxa 10: activitats 1 i 2

Proporcionalitat directa

Fitxa 1: activitats 1 a 3

Fitxa 2: activitats 4 i 5

Fitxa 3: activitat 2

Fitxa 5: activitats 1 a 3

Fitxa 9: activitat 2

Càlcul de magnituds proporcionals

Fitxa 5: activitats 1, 2 i 3

Fitxa 6: activitats 1 i 2

Fitxa 7: activitats 2 i 3

Fitxa 8: activitats 1 i 2

Fitxa 9: activitat 2
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Solucions de «Les fitxes de PESSIGUET dE 
SaL» (Els mags del Gran Basar) 
 

Fitxa 1 1: sí. 
2: són 27 cabdells. Perquè el nombre de cabdells necessaris és 
directament proporcional al nombre de catifes que es vulguen 
fer. 
3. són 20 ous. Resolució mitjançant la regla de tres o 
mitjançant el càlcul mental.

Fitxa 2 1: Perquè la meitat de la mercaderia és defectuosa. 
2: el 50%. el defecte és que no es reconstruïxen màgicament 
si es trenquen. 
3: el 100%. 
4: Perquè les serps són màgiques de manera natural, no per 
l’ensinistrament d’Hafed. 
5: Perquè les reclamacions que havia tingut Farah no estaven 
relacionades amb la màgia, per la qual cosa no representaven 
el percentatge de mercaderia defectuosa.

Fitxa 3 1 i 2: Respostes obertes. 

Fitxa 4 1: Resposta oberta (segons l’alumnat de la classe). 
2: Resposta oberta.

Fitxa 5: 1: 50 dies (assumint que un mes són 30 dies). 
2: 1 600 rupies. 
3: a) casella 2: 40.  
  casella 4: 80.  
  casella 5: 100. 
 b) casella 3: 12.  
  casella 7: 28.  
  casella 9: 36.  
  casella 11: 44.

Fitxa 6 1 i 2 : Respostes obertes. 
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Fitxa 7 1: a) 800. 
 b) 202,5. 
 c) 29 400. 
 d) 416. 
2: dos elefants tenen els ullals curts. 
3: el 30%.

Fitxa 8 1: Gener: 50%.  
 Febrer: 60%. 
 Març: 54,5%. 
 Abril: 58,3%. 
 Maig: 80%. 
 Juny: 81,8%. 
2: a) 24. 
 b) eixiria 4,4. Però com que no es pot llançar un nombre 
decimal de tirs lliures, n’hauríem d’aproximar per defecte 4 
(en realitat, en aquest partit Javier tindria un 100% d’encerts).

Fitxa 9 1 i 2: Respostes obertes.

Fitxa 10 1 i 2: Respostes obertes.
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6    Els valors en el llibre

Valors principals desenvolupats en Els mags del Gran Basar

Curiositat 

Exactitud

Paciència

Amistat

Equitat

Esforç
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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 organitzar un mercat ambulant d’objectes 
màgics.

Objectiu: Fomentar la creativitat i l’adquisició d’estratègies per a la 
resolució de problemes pràctics mitjançant les matemàtiques, 
així com la consolidació dels coneixements adquirits a través de la 
lectura d’Els mags del Gran Basar.

Materials: taules i estovalles per a muntar les paradetes, objectes 
màgics imaginaris per a vendre (poden ser objectes reciclables 
o manualitats confeccionades per a l’ocasió), diners de joguet o 
diners reals (màxim dos euros per alumne en diferents tipus de 
moneda). Cartolines i retoladors per a elaborar cartells, etiquetes 
amb els preus i anuncis.

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, alguna de les parades màgiques següents (o altres 
que creiem pertinents):

•	 Parada 1: Pocions màgiques (poden ser sucs i refrescos reals en 
flascons més o menys decorats). el 40% de la mercaderia ha de ser 
de color taronja. el 50% ha de costar menys de cinquanta cèntims. 
Alguns productes han de tindre el 30% de descompte.

•	 Parada 2: talismans màgics (poden ser botons de diferents co-
lors i mides o manualitats senzilles que imiten talismans). el 
40% de la mercaderia ha de tindre forma redona, el 30% qua-
drada. el 40% ha de costar menys de cinquanta cèntims. Alguns 
productes han de tindre el 20% de descompte.
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•	 Parada 3: Conjurs màgics (poden ser pergamins menuts fets 
amb cartolina pintada amb café que continguen conjurs inven-
tats per l’alumnat. Poden anar enrotllats i lligats amb cintes de 
colors diferents segons la funció del conjur). el 10% de la merca-
deria han de ser conjurs d’invisibilitat, el 20% conjurs de pros-
peritat, un altre 20% conjurs per a la salut. el 30% ha de costar 
menys de cinquanta cèntims. Alguns productes han de tindre el 
10% de descompte.

•	 Parada 4: Peces màgiques (poden ser peces reals en desús i de-
corades per a l’ocasió o peces confeccionades amb bosses de 
plàstic o cartolines). el 35% de la mercaderia seran barrets, el 
10% mocadors. el 70% ha de costar més de cinquanta cèntims. 
Alguns productes han de tindre el 40% de descompte.

•	 Parada 5: Joies màgiques (poden ser braçalets, collars, fermalls i 
anells fets a mà, o també reciclats). el 20% de la mercaderia se-
ran collars, el 30% braçalets, el 10% fermalls. el 50% ha de costar 
més de 70 cèntims. Alguns productes han de tindre el 20% de 
descompte.

2) es concedirà als equips un temps per a preparar els productes 
que vendran i els cartells.

3) es dedicarà una sessió al muntatge del mercat ambulant amb les 
parades i els cartells.

4) es permetrà durant un o dos dies que l’alumnat de la classe  
(i potser també d’altres) compren realment productes al mercat 
ambulant. es comprovarà que cada grup haja seguit les instruc-
cions rebudes correctament.

Criteris d’avaluació: Per a l’avaluació dels treballs, tindrem en compte 
els criteris següents:

•	 exactitud en el seguiment de les instruccions rebudes per 
l’equip.

•	 eficàcia en l’organització del treball i el repartiment equitatiu 
de tasques.

•	 Creativitat.

•	 Habilitat a l’hora de fer atractiva la mercaderia desplegada.
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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: «Un passeig pel Basar»

Materials necessaris:

una bossa amb tants paperets com alumnes hi ha a la classe. Cada 
paperet contindrà el nom d’un dels artesans màgics d’Els mags del 
Gran Basar o d’altres artesans màgics inventats. 

Procediment:

a) Cridarem a «escena» l’alumnat un per un.

b) Cada alumne o alumna improvisa un monòleg sense dir direc-
tament qui és. la resta haurà d’endevinar quin personatge està 
representant o, en cas que no aparega al llibre, quina és la seua es-
pecialitat.
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c) una vegada acabada la ronda d’interpretacions individuals, 
l’alumnat, de dos en dos o de tres en tres, improvisà escenes amb di-
versos personatges dels que apareixen en el joc. també es pot fer que 
la meitat de l’alumnat faça la interpretació individual i l’altra meitat 
la interpretació en grups.

Regles del joc:

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

es tracta que l’alumnat es pose en el paper que els ha tocat i gaudis-
quen del joc alhora que repassen els continguts del llibre. Fixarem 
el temps màxim de cada representació, i animarem els espectadors 
que valoren els aspectes positius de cada actuació. 

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: «Els titelles de Bahar»

Materials necessaris: 

 Cartolines, teles i altres materials per a confeccionar guinyols.

Procediment:

 a) dividirem l’alumnat en grups.

 b) Assignarem a cada grup alguna de les escenes següents del llibre (o 
d’altres que ens semblen adequades per a l’activitat):

•	 lia explica a Alí el problema que tenen amb el premi al millor 
artesà màgic.

•	  lia i Alí veuen Zarir.

•	 lia i Alí entrevisten iraj i el seu ajudant.

•	 lia i Alí visiten la botiga de salomé.

•	 lia i Alí visiten el mercader de serps Hafed.
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•	 lia allibera els genis de tamur i després ha de tornar a tancar-
los.

•	 lia parla amb saba i comprén que s’ha equivocat.

•	 lia i Alí s’entrevisten amb Farah.

•	 lia i Alí busquen la mare de lia i li donen el pastís màgic.

 c) els xiquets i les xiquetes prepararan la representació de l’escena 
que els ha tocat i els guinyols corresponents, així com l’escenografia 
i, fins i tot, la il·luminació. diversos grups poden treballar una ma-
teixa escena, així podran observar-se les diferents interpretacions. 
es recalcarà que l’objectiu no és representar l’escena literalment, 
sinó d’una manera lliure i creativa.

 d) els diferents grups eixiran a representar l’escena mitjançant 
guinyols per torns.

Regles del joc: 

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

 els xiquets i les xiquetes han d’expressar-se amb paraules pròpies 
i barrejar la preparació de l’escena amb improvisacions que vagen 
sor gint.

Objectiu: 

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

adulació: Acció de dir a un altre les coses que se sap que li poden agradar 
amb intencions ocultes.

exemple: Aquest home és un mestre de l’adulació, sempre aconse-
guix el que vol gràcies a això.

afalagador: Que fa demostracions d’afecte embafadores.

exemple: No m’enganya amb aquestes paraules tan afalagadores.

aikido: Art marcial japonesa que busca la neutralització del contrari sen-
se fer-li mal.

exemple: Es van enfrontar en un combat d’aikido i va véncer ella.

apergaminat: Que té l’aspecte rugós del pergamí.

exemple: L’ancià tenia el rostre apergaminat i els ulls afonats.

arts marcials: Conjunt d’antigues tècniques de lluita d’extrem Orient, 
que actualment es practiquen com a esport.

exemple: El meu pare és un expert en arts marcials.

autòmat: Màquina que imita la fi gura i els moviments d’un ésser humà o 
d’un altre ésser animat.

exemple: Des que pren aquestes pastilles, es mou com un autòmat.

avantguardista: Modern, que seguix les últimes modes o tendències ar-
tístiques.

exemple: Han canviat la decoració del restaurant per a donar-li un 
toc més avantguardista.

Basar: Mercat oriental.

exemple: A Istanbul, eixirem a fer una volta pel basar de les espècies.

Bases: Normes que regulen un sorteig o concurs.

exemple: Si vols participar en el concurs de poesia, hauràs de llegir 
les bases atentament.
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Bonsai: Planta ornamental sotmesa a una tècnica de cultiu que l’impedix 
créixer mitjançant el tall de les arrels i la poda de les branques.

exemple: Li van regalar un cossiol amb un bonsai.

Caoba: Fusta rogenca procedent de l’arbre del mateix nom.

exemple: Aquesta vitrina és molt valuosa, està feta de caoba.

Cardamom: llavors aromàtiques i de sabor una mica coent procedents 
d’una planta medicinal, que es fan servir com a condiment.

exemple: En la cuina oriental s’usa molt el cardamom.

Colibrí: Ocell d’origen americà, molt menut i de bec llarg i feble, que 
s’alimenta d’insectes.

exemple: El colibrí agitava les ales a gran velocitat.

Comptabilitat: sistema adoptat per a portar els comptes dels ingressos  
i les despeses d’una oficina o d’un negoci.

exemple: L’amo de la botiga dedica cada divendres de vesprada a la 
comptabilitat del negoci.

Comptable: Persona que s’encarrega dels comptes d’ingressos i despe-
ses d’un negoci o d’una oficina pública.

exemple: Pere era comptable en una empresa de reparació 
d’electrodomèstics.

Cúpula: sostre o coberta en forma de mitja esfera que cobrix tot un edifici 
o una part d’ell.

exemple: La cúpula del palau sobresortia per damunt de la muralla.

deduir: traure una conclusió a partir d’una cosa que se sap o d’una cosa 
que ha passat.

exemple: Per la cara que fas, deduïsc que no t’ha anat gens bé.

depurat: treballat acuradament, impecable, net.

exemple: Les escultures de Xavier mostren una tècnica molt depu-
rada.

disseny: Concepció original d’un objecte o obra destinats a la producció 
en sèrie.

exemple: Aquest moble té un disseny dels anys seixanta.



37

Empresari: Propietari o directiu d’una indústria, negoci o empresa.

exemple: L’empresari que finançava l’obra de teatre va confessar que 
estava arruïnat.

Ensinistrador: Persona que s’encarrega d’ensenyar i instruir animals.

exemple: Alí, com a ensinistrador d’elefants, coneixia bé els costums 
d’aquests animals.

Escarlata:  de color roig intens.

exemple: El rei portava una capa escarlata.

Esmaltat: Recobert d’esmalt (un vernís vitri que s’adherix a algunes 
substàncies com la porcellana, els metalls, etc).

exemple: Li va regalar una capseta esmaltada preciosa pel seu ani-
versari.

Establiment: local de comerç.

exemple: Li van tancar el restaurant perquè l’establiment no com-
plia les normes de Sanitat.

Faraònic: es diu de les obres que, per la seua mida i grandiositat, recor-
den a les piràmides i altres construccions grans dels antics egipcis.

exemple: La construcció d’aquest túnel davall la mar és una empre-
sa faraònica.

Funcionalitat: Adequació d’un objecte a la finalitat per a la qual serà usat.

exemple: Aquest llavaplats es caracteritza per un disseny impressio-
nant i una funcionalitat excel·lent.

Germen: Microorganisme que pot causar o propagar malalties.

exemple: Cal llavar bé les dents per a protegir-se dels gèrmens.

Inspector: empleat públic o particular que vigila i supervisa una indús-
tria o activitat determinada.

exemple: L’inspector d’Educació ha visitat l’escola aquest matí.

Judo: sistema japonés de lluita que es practica també com a esport i que 
té per objectiu defensar-se sense armes mitjançant claus i movi-
ments aplicats amb destresa.

exemple: Li va fer una clau de judo al lladre i el va tirar a terra.
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Mercadotècnia: Conjunt de principis i pràctiques que perseguixen 
l’augment del comerç, especialment de la demanda.

exemple: Tot aquest assumpte no és més que una operació de mer-
cadotècnia.

Mordaç: Que critica els altres amb malignitat i enginy.

exemple: Cada vegada que algú parlava del germà, sempre deixava 
anar algun comentari mordaç sobre ell.

Motiu: decoració o tret que es repetix en una obra d’art o d’artesania.

exemple: Li va regalar un gerro decorat amb motius vegetals.

Nou moscada: espècia que s’usa per a condimentar certs plats, de sabor 
entre dolç i lleugerament coent.

exemple: Les croquetes queden molt gustoses si afiges a la massa un 
pessiguet de nou moscada.

Oprobi: ignomínia, afront, deshonor davant dels altres.

exemple: L’oprobi va caure sobre ell quan es va descobrir que havia 
mentit.

Pergamí: Pell de bestiar tractada per a poder escriure al damunt.

exemple: El document estava escrit en un pergamí antic.

Pronòstic: Predicció sobre algun esdeveniment del futur.

exemple: Els pronòstics sobre l’economia no són massa optimistes.

Prosaic: Que li falta idealisme o poesia.

exemple: Aquesta manera de parlar sobre l’amor és massa prosaica.

Pròsper: Favorable, propici, venturós.

exemple: Als últims anys havia aconseguit alçar un negoci de com-
pravenda de cotxes molt pròsper.

Roda dentada: Roda que té unes dents per les vores i que forma part 
d’un mecanisme.

exemple: Abans, tots els rellotges tenien l’interior un mecanisme de 
rodes dentades.

Safrà: espècia de color roig ataronjat que s’obté d’una flor i es fa servir 
per a condimentar el menjar.

exemple: M’encanta l’arròs amb un pessiguet de safrà.
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Sofisticat: elegant, complex i refinat.

exemple: Va acudir al casament amb un pentinat molt sofisticat.

Súbdit: Ciutadà d’un país que està subjecte a les autoritats polítiques 
d’aquest.

exemple: Aquest corsari era un súbdit de la reina d’Anglaterra.

Sultà: Príncep o governador musulmà.

exemple: El sultà tenia un palau a la vora de la mar.

Supervisar: exercir tasques de vigilància i d’inspecció sobre el treball 
d’altres.

exemple: El treball del cap de planta és supervisar els altres empleats.

Tradicional: Que seguix les idees, els gustos o els costums del passat.

exemple: Preferisc la cuina tradicional a la cuina moderna.

Visir: Ministre d’un sobirà musulmà.

exemple: El sultà va encarregar l’assumpte de la cerimònia al seu 
visir.

Vitrina: Armari amb portes de vidre que s’usa per a exhibir objectes.

exemple: Al saló hi ha una vitrina plena de trofeus esportius.
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Per a fer més gustosa la lectura!

A partir de 10 anys




