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La col·lecció PESSIGUET  
DE SAL

Anaya, per demostrar el seu compromís amb el foment de la lectu-
ra 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 continguts 
mitjançant una història de ficció que presenta una trama seductora i diver-
tida i un llenguatge adequat a l’edat dels lectors. Els llibres, amb un disseny 
atractiu i profusament il·lustrats, van acompanyats de deu fitxes d’activitats 
que es poden realitzar individualment o en equip, ja siga a casa o a l’aula.

L’autora, Ana Alonso, és escriptora, poetessa i professora. Amb 
una llarga trajectòria literària, els últims anys ha publicat nombrosos lli-
bres infantils i juvenils, entre d’altres la prestigiosa sèrie en castellà «La lla-
ve del tiempo» i Versos piratas, piratas en verso, en Anaya, i ha rebut guar-
dons importants, entre els quals destaquen el premi Hiperión de poesia, el 
premi Barco de Vapor de Literatura Infantil i el premi Anaya de Literatura 
Infantil i Juvenil 2015.

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 materi-
als complementaris escrits per l’autora), aquest pla s’ha dissenyat acurada-
ment 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 trans-
metre la il·lusió a la tasca diària. 
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Materials de PESSIGUET DE SAL    

Per a l’alumnat

El llibre de lectura
Mitjançant les aventures de Julieta, que ha 
viatjat des de l’Argentina � ns a un poble 
de la costa gallega per a buscar les arrels 
familiars, i d’un parent llunyà d’aques-
ta, Román, l’alumnat de cinqué i sisé de 
Primària aprendrà moltes coses sobre els 
ecosistemes i el desenvolupament soste-
nible. També reforçarà els hàbits de lectu-
ra, adquirirà vocabulari nou i millorarà la 
comprensió de la llengua escrita. 

Les fi txes de PESSIGUET 
DE SAL
El llibre conté deu � txes en color per a tre-
ballar-les dins i fora de l’aula. Aquestes ac-
tivitats complementen la lectura i reforcen 
els continguts curriculars treballats en el 
relat, a més d’atendre les necessitats espe-
cí� ques de cada xiquet i xiqueta. També 
s’inclou una postal al � nal del llibre que es 
pot usar perquè escriguen a l’autora (co-
mentar preferències, fer suggeriments…).

Contenido

La vivienda

Actividades

Refuerzo: 1, 2 y 3

1
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ALPer a observar 

1  Observa aquesta fotografia de la costa de Muxía i respon les preguntes.

a)  De quin ecosistema es tracta?

 

 

b)  És un ecosistema aquàtic,  
terrestre o mixt?

 

c)  En la imatge es veuen uns voluntaris netejant chapapote (quitrà) 
de l’arena i les roques. Aquesta activitat es realitza sobre el 
biòtop o sobre la biocenosi?

 

Continguts

Ecosistemes

Catàstrofes 
mediambientals

Activitats

De reforç: 1 i 2

© Grupo Anaya

Catàstrofes 
mediambientals

De reforç: 1 i 2

Nom:  

2  Imagina i escriu la postal que va enviar Carmen, la besàvia de Julieta, a sa mare 
només arribar a Buenos Aires.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom:  
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Continguts

Catàstrofes 
mediambientals

Desenvolupament 
sostenible

Activitats

De reforç: 1 i 2

En equip: 1

Per a aprendre valors

1  Busca informació en Internet sobre com evitar les marees 
negres ocasionades per abocaments de petroli i debat 
amb els companys i les companyes les mesures que es poden 
prendre per a previndre aquests tipus de catàstrofes.

© Grupo Anaya
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La Proposta didàctica
Planteja una metodologia i nombroses 
estratègies per a ajudar els docents a trau-
re el màxim partit de la lectura del llibre i 
de les activitats de les fitxes; a més, oferix, 
organitzades en quadres pràctics, orien-
tacions per al seu ús. Conté, també, altres 
materials complementaris (una prova 
de comprensió lectora i activitats col·labo-
ratives fotocopiables per a treballar les in-
tel·ligències múltiples).

La prova de comprensió 
lectora
Per tal d’avaluar la comprensió lecto-
ra, oferim una prova que es pot descarre-
gar i fotocopiar basada en el model PISA, 
on s’avaluen la comprensió global, l’ob-
tenció d’informació, la reflexió sobre la 
forma i el contingut del text, i l’elaboració 
d’interpretacions per part dels lectors. 

Les activitats per a treballar 
les intel·ligències múltiples
Per a treballar la comprensió lectora i con-
solidar l’adquisició de competències noves 
de manera que es potencie el desenvolu-
pament integral del xiquet, presentem una 
sèrie d’activitats col·laboratives que es 
poden descarregar i fotocopiar i que servi-
ran per a treballar les intel·ligències múl-
tiples. 

Per al professorat

www.pizcadesal.es
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Així és la Proposta didàctica

1. Com usar aquest llibre

2. Ús de les fitxes (inclou quadres 
pràctics i solucionari)

3. Els valors en el llibre

4. Prova de comprensió lectora  
(inclou solucionari)

5. Activitats per a treballar les 
intel·ligències múltiples  
(inclou solucionari) 

13

Estructura de les fi txes d’activitats
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Contingut

Emigració

Activitats

D’ampliació: 1 i 2

Interdisciplinària  
amb Llengua: 2

Per a investigar

1  Busca en Internet informació sobre la immigració gallega a 
l’Argentina i respon aquestes preguntes.

a)  Quants gallecs van emigrar a l’Argentina entre 1857 i 1960?

 

b)  Quants d’aquests s’hi van establir de manera permanent?

 

c)  Quants habitants gallecs tenia Buenos Aires en 1910?

 

d) Quants habitants tenia la Corunya aquell mateix any?

 

© Grupo Anaya

Informació sobre les competències 
i les capacitats que s’hi treballen.

Informació sobre el contingut.

Informació sobre el mode d’ús.
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Solucions de «Les fitxes de PESSIGUET DE 
SAL» (Marea negra)

Fitxa 1 1: a) De litoral, de platja. b) Mixt. c) Sobre el biòtop. 
2: Resposta oberta. 

Fitxa 2 1: Perquè vol conéixer la seua família a Espanya i buscar 
informació sobre els avantpassats comuns.  
2: Des de la catàstrofe del Prestige.  
3: A Charlotte, una supervivent del naufragi de The Great 
Liverpool. El tenia el iaio perquè Charlotte el va regalar a un 
avantpassat seu, Nicolás, un pescador de la zona que va ajudar 
a les víctimes del naufragi.  
4: Un corsari de Vigo.  
5: Retalls de diaris relacionats amb la catàstrofe del Prestige. 

Fitxa 3  1: Resposta oberta. 

Fitxa 4  1: El plàncton es va contaminar amb les substàncies tòxiques 
i molts dels peixos que en van menjar van caure malalts de 
càncer i van posar en perill tota la xarxa tròfica.  
2: Resposta oberta. 

Fitxa 5 1 i 2: Resposta oberta. 

Fitxa 6  1: (Informació extreta de l’article Immigración gallega 
en Argentina de Wikipedia). a) 1 100 000 gallecs van 
emigrar a l’Argentina. b) 600 000 gallecs s’hi van establir 
permanentment. c) 150 000 gallecs vivien a Buenos Aires.  
d) 60 000 habitants tenia La Corunya.  
2: Resposta oberta. 

Fitxa 7  1 i 2: Resposta oberta. 

Fitxa 8  1 i 2: Resposta oberta. 

Fitxa 9  1 i 2: Resposta oberta. 

Fitxa 10  1 i 2: Resposta oberta.
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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 hi indiquem els 
tipus d’activitats, les competències i els continguts que es poden treballar 
amb cada una de les deu fitxes.

Resum de competències, continguts i tipus d’activitats

Número 
de fitxa Competències Continguts Activitats

Fitxa 1  Per a observar  
Ecosistemes 

Catàstrofes mediambientals 
1 i 2: reforç  

Fitxa 2  Per a comprendre el que 
has llegit  

Interpretació de missatges 
visuals i escrits 1 a 5: reforç  

Fitxa 3 Per a buscar informació  
Ecosistemes 

Catàstrofes mediambientals

1: ampliació, 
interdisciplinària amb 

Plàstica  

Fitxa 4  Per a aplicar el que has 
aprés  

Cadenes alimentàries 

Catàstrofes mediambientals
1 i 2: reforç  

Fitxa 5  Per a desenvolupar  
la creativitat  

Mites i llegendes 

Naufragis 

1: ampliació, 
interdisciplinària amb 

Plàstica 
2: complementària, en 

equip, interdisciplinària 
amb Llengua  

Fitxa 6  Per a investigar  Emigració 
1 i 2: ampliació

2: interdisciplinària 
amb Llengua  

Fitxa 7  Per a aprendre  
a aprendre  Catàstrofes mediambientals 

1 i 2: ampliació
1 i 2: interdisciplinària 

amb Plàstica  

Fitxa 8  Per a desenvolupar la 
creativitat  

La mar
Manuel María  

1 i 2: ampliació
1: interdisciplinària 

amb Plàstica  

28

5 Activitats per a treballar  
 les intel·ligències múltiples

Cada una de les activitats que es presenten a continuació s’ha dis-
senyat per a treballar de manera col·laborativa algun aspecte relacio-
nat amb el llibre des d’una o des de diverses intel·ligències múltiples. Les 
activitats es poden baixar i fotocopiar per a distribuir entre l’alumnat.
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3 Els valors en el llibre

Valors principals desenvolupats en Marea  negra

Valoració del patrimoni històric, 
artístic i mediambiental

Treball en equip

Consciència mediambiental

Empatia

Resiliència

Integració en la comunitat i respecte  
per les tradicions

Nom i cognoms: .....................................................................................

Curs:  ........................................    Data:  ...............................................

©
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PROVA DE COMPRENSIÓ LECTORA Marea negra

Pàgina 1

1  Escriu el nom dels personatges principals d’aquest llibre. 

(Resposta curta – Obtindre informació) 

2  Per què els pares de Julieta van permetre que viatjara sola des de 
l’Argentina a Galícia? 

(Resposta oberta - Reflexionar sobre el contingut) 

3  Com reacciona el iaio Anxo quan Julieta li demana ajuda per prime-
ra vegada? Li proporciona alguna pista? 

(Resposta oberta – Reflexionar sobre el contingut)
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1 Com usar aquest llibre

El Pla lector de PESSIGUET DE SAL té l’objectiu de plantejar la lec-
tura de cada llibre com un joc enfocat a l’aprenentatge i la consolidació de 
l’hàbit lector. Per això, incloem en aquesta Proposta didàctica una selecció 
de materials dissenyats per a motivar l’alumnat abans, durant i després de 
la lectura.  

Abans de la lectura: Presentació del llibre

Abans de començar a llegir Marea negra, podem preguntar-los si 
han sentit parlar alguna vegada d’una «marea negra» i si saben en què 
consistix. 

En acabant, els demanarem que busquen informació sobre la ca-
tàstrofe del Prestige en Internet. Poden consultar les hemeroteques en 
línia més destacades. 

Una altra alternativa és explicar-los en què va consistir la catàs-
trofe, quines en van ser les causes i les conseqüències. Podem reforçar 
l’explicació amb la visualització d’algun vídeo. 

En definitiva, es tracta de proporcionar a l’alumnat el context ne-
cessari per a entendre millor la història i trobar punts de connexió amb 
els interessos propis d’aquests que els inciten a emprendre’n la lectura 
amb entusiasme i curiositat.
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Durant la lectura:  
Dues alternatives possibles

Una vegada hem preparat l’alumnat perquè se submergisca en el 
llibre, ve el moment de fer-ne la lectura. La podem dur a terme de dues 
maneres, en funció de la disponibilitat de temps i de l’ús educatiu del text 
que vulguem fer:

• Lectura a l’aula: podem llegir el llibre directament a classe, per a la 
qual cosa usarem les sessions que hi calguen. Per a fomentar l’hàbit lec-
tor de l’alumnat, és convenient que combinem dues estratègies durant 
aquestes sessions:

 – Lectura en veu alta per part de l’alumnat per a fomentar la fluïdesa 
lectora i treballar l’entonació. Podem convidar els escolars a preparar 
el fragment que llegiran en veu alta perquè no es bloquegen, especi-
alment aquells que tenen problemes de fluïdesa. Una altra alternati-
va és demanar a cada alumne i alumna que trie el passatge que més 
li agrade del llibre per a llegir-lo en veu alta.

 – Lectura silenciosa.

Durant aquestes sessions, els educadors podem interrompre la lectura 
sempre que ho considerem necessari per a comentar la història amb 
l’alumnat, intercanviar preguntes sobre el text o fer observacions que 
hi estiguen relacionades. Una altra alternativa és delegar aquesta tasca 
en alguns dels estudiants (un grup diferent en cada sessió). Així mateix, 
podem convidar els lectors a fer preguntes sobre el vocabulari del llibre 
o sobre la informació que hi apareix.

• Lectura individual a casa: després de presentar el llibre a l’aula, po-
dem recomanar que el lligen a casa com a activitat complementària. 
D’aquesta manera es fomenta l’hàbit lector continuat, la incorporació 
de la lectura a les activitats d’oci de l’alumnat i la responsabilitat indivi-
dual. Per a ajudar-los en aquesta tasca, caldria fer un seguiment indivi-
dualitzat del procés de lectura mitjançant preguntes informals sobre el 
procés mateix.

Podem 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 i les activitats fotocopiables. 
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Una altra opció 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:  
Prova de comprensió lectora,  
fitxes de treball i activitats col·laboratives

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 mitjançant les fitxes del llibre i els materials fotocopi-
ables (activitats col·laboratives i prova de comprensió lectora) que figuren 
en aquesta Proposta didàctica.

Podem treballar les fitxes del llibre de manera individual o en 
equip. Les activitats per a treballar les intel·ligències múltiples pro-
posen usar la lectura del llibre amb un enfocament col·laboratiu i lúdic. I la 
prova de comprensió lectora seguix el model proposat per PISA pel que 
fa a la tipificació de les competències lectores i dels tipus d’activitats que 
s’hi inclouen. L’objectiu amb aquesta prova és el de proporcionar una eina 
de diagnòstic útil a l’hora de valorar les diferents capacitats de l’alumnat 
pel que fa a la comprensió del llibre.
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2 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 abraçar una gamma àmplia 
d’usos i, en funció d’aquests, les hem classificades de la manera següent.

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

Activitats d’ampliació: per a aprofundir en els continguts del cur-
rículum 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 de-
senvolupen fora de l’àmbit escolar i que requerixen de monitoratge per 
part d’una persona adulta.

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 transversal 
que, partint dels continguts d’una àrea determinada, permeten treballar 
aspectes formatius relacionats amb l’adquisició d’hàbits saludables i d’ac-
tituds de cooperació, integració i solidaritat. 
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Estructura de les fitxes d’activitats
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Contingut

Emigració

Activitats

D’ampliació: 1 i 2

Interdisciplinària  
amb Llengua: 2

Per a investigar

1  Busca en Internet informació sobre la immigració gallega a 
l’Argentina i respon aquestes preguntes.

a)  Quants gallecs van emigrar a l’Argentina entre 1857 i 1960?

 

b)  Quants d’aquests s’hi van establir de manera permanent?

 

c)  Quants habitants gallecs tenia Buenos Aires en 1910?

 

d) Quants habitants tenia la Corunya aquell mateix any?

 

© Grupo Anaya

Informació sobre les competències  
i les capacitats que s’hi 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 hi indiquem els 
tipus d’activitats, les competències i els continguts que es poden treballar 
amb cada una de les deu fitxes.

Resum de competències, continguts i tipus d’activitats

Número 
de fitxa Competències Continguts Activitats

Fitxa 1  Per a observar  
Ecosistemes 

Catàstrofes mediambientals 
1 i 2: reforç  

Fitxa 2  
Per a comprendre el que 

has llegit  
Interpretació de missatges 

visuals i escrits 
1 a 5: reforç  

Fitxa 3 Per a buscar informació  
Ecosistemes 

Catàstrofes mediambientals

1: ampliació, 
interdisciplinària amb 

Plàstica  

Fitxa 4  
Per a aplicar el que has 

aprés  
Cadenes alimentàries 

Catàstrofes mediambientals
1 i 2: reforç  

Fitxa 5  
Per a desenvolupar  

la creativitat  
Mites i llegendes 

Naufragis 

1: ampliació, 
interdisciplinària amb 

Plàstica 
2: complementària, en 

equip, interdisciplinària 
amb Llengua  

Fitxa 6  Per a investigar  Emigració 
1 i 2: ampliació

2: interdisciplinària 
amb Llengua  

Fitxa 7  
Per a aprendre  

a aprendre  
Catàstrofes mediambientals 

1 i 2: ampliació
1 i 2: interdisciplinària 

amb Plàstica  

Fitxa 8  
Per a desenvolupar la 

creativitat  
La mar

Manuel María  

1 i 2: ampliació
1: interdisciplinària 

amb Plàstica  
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Resum de competències, continguts i tipus d’activitats

Número 
de fitxa Competències Continguts Activitats

Fitxa 9  
Per a expressar-se per 

escrit  
Pirates  

1 i 2: ampliació
1 i 2: interdisciplinària 

amb Llengua
2: interdisciplinària 

amb Plàstica  

Fitxa 10  Per a aprendre valors  
Catàstrofes mediambientals  

Desenvolupament sostenible  
1 i 2: reforç
1: en equip  
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Tipus d’activitats que es treballen amb les fitxes

Activitats interdisciplinàries amb Plàstica  

Fitxa 3: activitat 1  

Fitxa 5: activitat 1  

Fitxa 7: activitat 2  

Fitxa 8: activitat 1  

Fitxa 9: activitat 2  

Activitats interdisciplinàries amb Llengua  

Fitxa 5: activitat 2  

Fitxa 6: activitat 2  

Fitxa 9: activitats 1 i 2  

Activitats complementàries Fitxa 5: activitat 2  

Activitats per a fer en equip 
Fitxa 5: activitat 2  

Fitxa 10: activitat 1  

Activitats d’ampliació 

Fitxa 3: activitat 1  

Fitxa 5: activitat 1  

Fitxa 6: activitats 1 i 2  

Fitxa 7: activitats 1 i 2  

Fitxa 8: activitats 1 i 2  

Fitxa 9: activitats 1 i 2  

Activitats de reforç  

Fitxa 1: activitats 1 i 2  

Fitxa 2: activitats 1 a 5  

Fitxa 4: activitats 1 i 2  

Fitxa 10: activitats 1 i 2  
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Competències que es treballen amb les fitxes

Expressió escrita  Fitxa 9: activitats 1 i 2  

Comprensió lectora  Fitxa 2: activitats 1 a 5  

Recerca d’informació  

Fitxa 3: activitat 1  

Fitxa 5: activitat 1  

Fitxa 7: activitats 1 i 2  

Fitxa 10: activitats 1 i 2  

Investigació  Fitxa 6: activitats 1 i 2  

Observació  Fitxa 1: activitats 1 i 2  

Creativitat  

Fitxa 5: activitats 1 i 2  

Fitxa 8: activitats 1 i 2  

Aprendre a aprendre  Fitxa 7: activitats 1i 2  

Aprenentatge de valors  Fitxa 10: activitats 1 i 2  
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Continguts que es treballen amb les fitxes

Catàstrofes mediambientals  

Fitxa 1: activitats 1 i 2  

Fitxa 3: activitats 1 i 2  

Fitxa 4: activitats 1 i 2  

Fitxa 7: activitats 1 i 2  

Ecosistemes  

Fitxa 1: activitats 1 i 2  

Fitxa 3: activitats 1 i 2  

Cadenes alimentàries  Fitxa 4: activitats 1 i 2  

Naufragis  Fitxa 5: activitats 1 i 2  

Mites i llegendes  Fitxa 5: activitats 1 i 2  

Emigració  Fitxa 6: activitats 1 i 2  

Interpretació de missatges visuals i escrits  Fitxa 1: activitats d’1 a 5  

La mar Fitxa 8: activitats 1 i 2  

Manuel María  Fitxa 8: activitats 1 i 2  

Pirates  Fitxa 9: activitats 1 i 2  

Desenvolupament sostenible  Fitxa 10: activitats 1 i 2  
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Solucions de «Les fitxes de PESSIGUET DE 
SAL» (Marea negra)

Fitxa 1 1: a) De litoral, de platja. b) Mixt. c) Sobre el biòtop. 
2: Resposta oberta. 

Fitxa 2 1: Perquè vol conéixer la seua família a Espanya i buscar 
informació sobre els avantpassats comuns.  
2: Des de la catàstrofe del Prestige.  
3: A Charlotte, una supervivent del naufragi de The Great 
Liverpool. El tenia el iaio perquè Charlotte el va regalar a un 
avantpassat seu, Nicolás, un pescador de la zona que va ajudar 
a les víctimes del naufragi.  
4: Un corsari de Vigo.  
5: Retalls de diaris relacionats amb la catàstrofe del Prestige. 

Fitxa 3  1: Resposta oberta. 

Fitxa 4  1: El plàncton es va contaminar amb les substàncies tòxiques 
i molts dels peixos que en van menjar van caure malalts de 
càncer i van posar en perill tota la xarxa tròfica.  
2: Resposta oberta. 

Fitxa 5 1 i 2: Resposta oberta. 

Fitxa 6  1: (Informació extreta de l’article Immigración gallega 
en Argentina de Wikipedia). a) 1 100 000 gallecs van 
emigrar a l’Argentina. b) 600 000 gallecs s’hi van establir 
permanentment. c) 150 000 gallecs vivien a Buenos Aires.  
d) 60 000 habitants tenia La Corunya.  
2: Resposta oberta. 

Fitxa 7  1 i 2: Resposta oberta. 

Fitxa 8  1 i 2: Resposta oberta. 

Fitxa 9  1 i 2: Resposta oberta. 

Fitxa 10  1 i 2: Resposta oberta.
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3 Els valors en el llibre

Valors principals desenvolupats en Marea  negra

Valoració del patrimoni històric, 
artístic i mediambiental

Treball en equip

Consciència mediambiental

Empatia

Resiliència

Integració en la comunitat i respecte  
per les tradicions
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4 Prova de comprensió  
 lectora

En aquesta prova trobaràs els tipus d’activitats següents.

Activitats de resposta oberta: aquelles en les quals hi ha dife-
rents maneres d’expressar la resposta i totes són vàlides. Servixen per a 
fomentar l’autonomia de l’alumnat pel que fa a l’expressió de les opinions 
pròpies, així com el sentit crític i la capacitat de síntesi i de seleccionar la 
informació a l’hora d’elaborar una resposta.

Activitats de resposta curta: són aquelles en què cal una frase 
només (a vegades una única paraula) per a respondre correctament. Ser-
vixen per a avaluar la capacitat de memorització i de selecció de la infor-
mació.

Activitats de resposta múltiple: preguntes de tipus test on 
s’oferixen diverses opcions de resposta, de les quals només una és correc-
ta. S’empren per a avaluar la comprensió lectora sense tindre en compte el 
factor de la memorització o el de la capacitat de redacció.

Activitats de resposta múltiple complexa: preguntes de tipus 
test on s’oferixen diverses opcions de resposta, de les quals unes quantes 
són correctes. Servixen per a avaluar la comprensió lectora sense tindre en 
compte el factor de la memorització o el de la capacitat de redacció.
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PROVA DE COMPRENSIÓ LECTORA Marea negra

Pàgina 1

1  Escriu el nom dels personatges principals d’aquest llibre. 

(Resposta curta – Obtindre informació) 

2  Per què els pares de Julieta van permetre que viatjara sola des de 
l’Argentina a Galícia? 

(Resposta oberta - Reflexionar sobre el contingut) 

3  Com reacciona el iaio Anxo quan Julieta li demana ajuda per prime-
ra vegada? Li proporciona alguna pista? 

(Resposta oberta – Reflexionar sobre el contingut)
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PROVA DE COMPRENSIÓ LECTORA Marea negra

Pàgina 2

4  a) Què troben Román i Julieta gràcies a la pista del mocador de Sa-
bela? (Resposta oberta - Comprendre globalment) 

      

  b) Amb quin esdeveniment històric està relacionada la troballa? 

(Resposta oberta - Comprendre globalment) 

5  Qui era el propietari original del rellotge que el iaio Anxo dóna a 
Román? 

(Resposta curta – Obtindre informació)

6  Quines paraules hi ha en el text en altres llengües? De quines llen-
gües es tracta? Anota-les.

 (Resposta oberta – Reflexionar sobre la forma) 
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PROVA DE COMPRENSIÓ LECTORA Marea negra

Pàgina 3

7  Per què el nom del vaixell Santa Victoria es va canviar pel de Fortu-
na? 

(Resposta oberta – Elaborar una interpretació) 

8  Segons la tradició, què té d’especial la pedra de Abalar? 

(Resposta oberta – reflexionar sobre el contingut) 

9  Per què creus que les primeres paraules que va dir el iaio Anxo quan 
va tornar de la mar van ser un poema? 

(Resposta oberta - Elaborar una interpretació) 
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PROVA DE COMPRENSIÓ LECTORA Marea negra

Pàgina 4

10  Per què creus que el iaio Anxo va estar tants anys sense parlar? En la 
teua opinió, què el va fer tornar a parlar després de tant de temps? 

(Resposta oberta – Elaborar una interpretació) 
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Solucions de la prova de comprensió lectora  
(Marea negra)

Nota metodològica: Opcionalment, se’ls pot permetre consultar el 
llibre que han llegit durant la prova, ja que el més important no és la me-
morització dels continguts del llibre, sinó el nivell de comprensió d’aquests.

1  Escriu el nom dels personatges principals d’aquest llibre. (Resposta 
curta – Obtindre informació) 

Julieta, Román i el iaio Anxo. Els personatges secundaris són: Ma-
ría, Yago, Antía, Mar, Sabela i Antón.

2  Per què els pares de Julieta van permetre que viatjara sola des de 
l’Argentina a Galícia? (Resposta oberta - Reflexionar sobre el contingut) 

Perquè era el regal d’aniversari especial que li van fer després 
que va estar molt malalta.

3  Com reacciona el iaio Anxo quan Julieta li demana ajuda per prime-
ra vegada? Li proporciona alguna pista? (Resposta oberta – Reflexionar 
sobre el contingut) 

En un principi no diu res, però més tard deixa una fotografia de 
quan era menut davant de la porta de l’habitació de Román que 
els servix de pista per a contactar amb un vell amic, Antón Be-
gide.

4  a) Què troben Román i Julieta gràcies a la pista del mocador de Sa-
bela? (Resposta oberta - Comprendre globalment) 

Un ventall antic.

  b) Amb quin esdeveniment històric està relacionada la troballa? 
(Resposta oberta - Comprendre globalment) 

Amb el naufragi de vaixell The Great Liverpool.
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5  Qui era el propietari original del rellotge que el iaio Anxo dóna a 
Román? (Resposta curta – Obtindre informació) 

Andrés Fortes.

6  Quines paraules hi ha en el text en altres llengües? De quines llen-
gües es tracta? Anota-les. (Resposta oberta – Reflexionar sobre la forma) 

Froallo, Pedra dos Cadrís, pedra de Abalar, pedra do Timón, pe-
dra dos Namorados i el text del poema: en gallec.

Chapapote, raqueros, Ánima Sola, Santa Victoria, Nuestra 
Señora del Rosario, El Bolero: en castellà.

Prestige, whatsap, Friendship, The Great Liverpool, Greenpeace: 
en anglés.

7  Per què el nom del vaixell Santa Victoria es va canviar pel de Fortu-
na? (Resposta oberta – Elaborar una interpretació) 

Perquè aquest vaixell va tindre la «fortuna» d’atrapar un vaixell 
anglés molt més gran que ell, anomenat Friendship. 

8  Segons la tradició, què té d’especial la pedra de Abalar? (Resposta 
oberta – reflexionar sobre el contingut) 

Que distingix els culpables dels innocents. Si algun innocent hi 
puja, es balanceja. Si és culpable, no es mou. 

9  Per què creus que les primeres paraules que va dir el iaio Anxo 
quan va tornar de la mar van ser un poema? (Resposta oberta - Elabo-
rar una interpretació) 

Resposta oberta.

10  Per què creus que el iaio Anxo va estar tants anys sense parlar? En la 
teua opinió, què el va fer tornar a parlar després de tant de temps? 
(Resposta oberta – Elaborar una interpretació) 

Resposta oberta.
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5 Activitats per a treballar  
 les intel·ligències múltiples

Cada una de les activitats que es presenten a continuació s’ha dis-
senyat per a treballar de manera col·laborativa algun aspecte relacio-
nat amb el llibre des d’una o des de diverses intel·ligències múltiples. Les 
activitats es poden baixar i fotocopiar per a distribuir entre l’alumnat.
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ACTIVITATS PER A TREBALLAR   
LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Marea negra

1 Historia d’amor  
 o història de pirates?   
Intel·ligències que treballem: lingüística, espaciovisual, intrapersonal, 
interpersonal. 

Què fem? 

Podem triar entre dues històries: la de l’amistat entre Charlotte i Ni-
colás o la de la captura del vaixell anglés Friendship. El projecte consistix a 
explicar una d’aquestes dues històries en forma de còmic. 

Com ho fem? 

1. Triem una de les dues històries. 

2. Escrivim un guió per al còmic on indicarem quantes vinyetes tindrà, 
quina escena representarà cada vinyeta i què diran els personatges en 
cada una. 

3. Basant-nos en el guió, elaborem el còmic en una cartolina o en forma 
de revista senzilla. 

4. Presentem el còmic que hem elaborat a la resta dels companys de l’au-
la. Farem una sessió d’intercanvi de còmics per a llegir els que han ela-
borat els companys i les companyes (cal anar en compte de no fer-los 
malbé).

Què valorem? 

Al final de l’activitat comentarem a la classe els punts forts de cada 
participant: qui ha elaborat el millor guió per a cada història; qui l’ha di-
buixada millor; qui ha sabut valorar millor el treball dels companys i les 
companyes; qui ha fet el còmic més divertit, etc. 
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ACTIVITATS PER A TREBALLAR   
LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Marea negra

2 Investiga les teues arrels
Intel·ligències que treballem: lingüística, espaciovisual, interpersonal, 
intrapersonal.

Què fem? 

Busquem informació sobre el passat de la nostra família. Per a això, 
preguntem a la família o als amics, busquem fotos antigues, cartes o altres 
documents familiars. Si no pots trobar informació sobre els teus avantpas-
sats, inventa’n la història i il·lustra-la amb dibuixos, cartes imaginàries o al-
tres objectes.

Com ho fem? 

1. Decidim a qui volem entrevistar i preparem un qüestionari per a cada un. 
N’enregistrem o n’escrivim les respostes. Si no podem recórrer a la famí-
lia, ens inventem les entrevistes. Es tracta d’arreplegar informació sobre 
les seues vides i anècdotes curioses relacionades amb ells i amb els seus 
familiars. 

2. Demanem fotos antigues per a il·lustrar el treball i busquem informació 
sobre les persones que hi apareixen. Si no disposem de fotos, podem fer 
dibuixos. També podem arreplegar contes, refranys, dites o cançons tra-
dicionals de la nostra família. 

3. Demanem informació sobre objectes que porten diverses generacions en 
la família i els fem fotos per al treball; si no n’hi ha, no passa res. 

4. Muntem tota la informació en un treball escrit o en una presentació digi-
tal. Exposem el treball a classe.

Què valorem? 

Al final de l’activitat, comentarem a classe els punts forts de cada 
participant: qui ha redactat millor el seu treball; qui l’ha exposat millor; 
qui ha trobat dades més interessants o fotografies més curioses; qui s’ha 
inventat el millor passat imaginari, etc. 
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ACTIVITATS PER A TREBALLAR   
LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Marea negra

3 Cartes d’emigrants 
Intel·ligències que treballem: lingüística, musical, intrapersonal, inter-
personal.

Què fem? 

Ens imaginarem que som emigrants que acabem d’arribar a un al-
tre país, i volem enviar una carta a un amic o a un familiar. Escriurem les 
cartes deixant-nos portar per la música que posarà el mestre o la mestra. 

Com ho fem? 

1. El mestre o la mestra repartix per sorteig les targetes amb els personat-
ges: uns seran immigrants estrangers que acaben d’arribar a Espanya; 
uns altres, emigrants espanyols que se’n van a viure a altres països. 
Cada targeta inclourà el nom del personatge, les característiques, on 
vivia, on viu ara i a qui escriu les cartes. 

2. Escoltem la música que ens posa el mestre o la mestra i deixem que ens 
inspire. La idea és deixar-nos portar per la música per a escriure una 
carta més o menys alegre, trista, divertida o colèrica. Però sempre hem 
d’intentar ficar-nos, de manera real, en la pell dels personatges que es-
criuen i imaginar com ens sentiríem si ens trobàrem en el seu lloc. 

3. El mestre o la mestra arreplega totes les cartes. Al final, es descobrix 
qui ha interpretat cada personatge i, un a un, anem comentant què ens 
ha paregut l’experiència.

Què valorem? 

Al final de l’activitat, comentarem a classe els punts forts de cada 
participant: qui ha sabut ficar-se millor en la pell del personatge; qui ha 
sabut mostrar més empatia; qui ha escrit millor; qui s’ha emocionat més 
amb aquest projecte, etc. 
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