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Benvingudes,
famílies!
Si esteu llegint aquesta carta, és que ja heu fet els primers
passos necessaris per a entrar en el món Croqueta
i acompanyar els vostres fills i filles en grans aventures.
Enhorabona! Ho passareu de categoria.
Aquesta guia per a la família us permetrà traure partit
al material digital que heu activat amb la llicència i,
a més, us proposa altres activitats per a crear moments
bonics a casa. Per això, la guia està organitzada per a ser
utilitzada segons les indicacions que la profe us vaja
donant. Així ens assegurarem que la connexió entre
el que estan aprenent a l’escola i a casa és total.

Croqueta, el projecte en què estan immersos els vostres fills i filles,
és una proposta on ells aprenen sent els protagonistes de grans
aventures, on posaran en joc totes les seues capacitats i la seua
gran imaginació per a resoldre tot tipus de situacions. I teniu
l’oportunitat de viure-ho amb ells en directe a través
de Croqueta family!
La nostra idea és que els xiquets puguen ser tan autònoms
com siga possible en totes les activitats que proposem, però
en alguns moments necessitaran un poc d’ajuda. Aquesta és
la raó per la qual hem creat algunes icones que us permetran
reconéixer i diferenciar fàcilment aquests moments. Us ho
expliquem en la pàgina següent.

AVANT!
L’
CONTINUAVENTURA
I LA DIV A A CASA
ERS
ASSEGU IÓ ESTÀ
RADA.

Missió

Hola, famílies!
Soc Casi.
Ja em coneixereu.

UNA DESAPARICIÓ
D’ART

Un museu està muntant una exposició de pintura, escultura
i antiguitats. Falten pocs dies per a la inauguració i hi ha un
problema: han desaparegut tres peces i cal reemplaçar-les.
Localitzar cadascuna d’aquestes peces serà un repte diferent.
I, per a resoldre’ls, els xiquets i xiquetes es convertiran
en buscadors d’art.

Només volia dir-vos
que, abans de llegir res
de res, pregunteu als
vostres fills, que siguen
ells els que primer
us conten de què
va l’aventura…
Us sorprendreu!

MISSIÓ
Reemplaçar tres peces
de l’exposició
que s’han perdut.

REPTE 1
Trobar
una escultura.

REPTE 2
Trobar
una pintura.

REPTE 3
Trobar
una antiguitat.

ASSOLIMENT FINAL
Organitzar una exposició.

Aquesta guia té icones que us permetran identificar diferents tipus d’autonomia en les activitats.

Aquesta icona indica que heu
de llegir o explicar les activitats
al xiquet perquè les puga fer de
manera autònoma sense ajuda.

Aquesta icona indica que podeu
fer les activitats conjuntament,
dramatitzant, debatent, resolent…

Aquesta icona indica que heu
de llegir els textos al xiquet
per a complementar la missió.
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La missió: Una desaparició d’art

Llibre
rol

Mural

Cançó

Les aventures i desventures
de Camisira Caneló

Pàg. 5

Àudios
i vídeos

TIV

Contes

Pàg. 23

Trencaclosques

CANÇONS
I AUDICIONS

Àudios
i vídeos

Música, moviment i relax

Pàg. 28

Tallers creatius

MINDFULNESS

Pàg. 33

Moments de concentració

Pàg. 37

LÀMINES
GRAFOMOTRICITAT
LÀMINES
NUMERACIÓ
Àudios
i vídeos

Àudios
i vídeos

CANÇONS
I AUDICIONS

TALLERS
CREATIUS

LÀMINA
PERSONATGE

Accedeix a com s’usa
el material digital
de Croqueta Family.

La missió:
Una desaparició d’art

Mural

TIV

On transcorrerà la missió? Observem i juguem amb el Mural
Perquè us feu una idea del context en què es desenvolupa la missió que
heu de resoldre, el Mural és una gran ajuda. Representa una exposició
en un museu a l’aire lliure, i hi podeu observar i anomenar elements
relacionats amb cada repte.
• En el primer repte, observeu la part de les escultures.
• En el segon repte, fixeu-vos en les pintures.
• I en el tercer repte, no deixeu de visitar la part de les antiguitats.

Voleu trobar
l’element discordant?
Hi ha un visitant molt peculiar
a la zona d’antiguitats.
Solució: Hi ha un gos amb
barret. I, a més, algú s’ha deixat
una sabata al costat
del coet.

A MÉS, EL MURAL DONA MOLT MÉS JOC…

2

Prepareu una visita a un museu a casa.
Organitzeu un recorregut: entrar al museu
(poseu dues cordes a manera de passadís),
caminar per la sala dels quadres (camineu
per una estora), pujar a la sala d’antiguitats
(pugeu a una cadira), passar per la sala
d’experiments (recorreu la cuina) i eixir
del museu per la sala d’estàtues (passeu
per davall d’una taula).

© Juan Jesús Infante Toro - GELV

Poseu com si fóreu models
d’alguna obra d’art, escultura
o pintura. Imiteu posicions
i, si algú s’atreveix,
reproduïu-les.

Observeu l’exposició d’antiguitats i feu un telèfon
amb dos pots de iogurt i una corda. Jugueu a
inventar paraules.
163698_INFANTIL2019_3A_Murales.indd 2

Veig, veig… Busqueu elements
d’un color (el que trieu).

Imiteu alguna de les estàtues
i retrats que hi ha al museu.

Trieu un personatge del Mural i, mitjançant gestos
i postures, representeu-lo perquè la resta endevine
qui és.
27/03/2019 12:35:45

Fes clic en la carta que apareix al costat del Mural i localitza o assenyala l’element,
la silueta o l’ombra que s’hi mostra.
Si voleu ampliar informació sobre l’art de cada repte (escultura, pintura, antiguitats)
que apareix en el Mural, podeu anar a les Targetes d’informació visual (TIV).
5

Ens submergim en el Joc Croqueta!

I arriba el moment més esperat…
Comença la missió!
Abans de començar a descobrir
les pantalles, heu d’escoltar
el missatge que ens envia Casi.
Doneu-li a l’àudio en el digital
i llegiu-lo junts.

Atenció: busquem obres d’art.
Pertanyem a un museu que està muntant una exposició
de pintura, escultura i antiguitats. Queden pocs dies per
a la inauguració i hi ha un problema: han desaparegut tres
peces i cal reemplaçar-les. Ens han cridat perquè som
de l’equip de buscadors d’art. Esteu preparats?

Cançó

REPTE 1

1

9

El museu necessita la nostra ajuda. La primera
obra que s’ha perdut és una escultura. Per a
substituir-la, la guia del museu ens diu com ha de
ser, però no aconseguim saber què ens diu… Usem
les llanternes per a veure el missatge. Ho tenim!
Sembla que l’escultura és de metall i té figures
humanes.
Però, abans de començar, ho tenim tot per
a enfrontar-nos a aquest repte? Pensem com
convertir-nos en uns vertaders buscadors d’art.
I cal no oblidar que també necessitarem ajuda del
museu, que ens anirà donant informació. Tenim
un telèfon mòbil per a comunicar-nos amb ells,
de manera que li hem de posar una contrasenya.
A més, perquè el museu ens reconega i puguem
consultar la seua base de dades, hem de
memoritzar una clau. I per a això hem de descobrir
quin aparell rima amb buscador… El visor ens
donarà la pista final… Sí, és l’ordinador! Ho tenim.

Per a completar amb èxit aquest primer repte, no oblideu
que podeu consultar el Mural, el Llibre rol (pàgines 2-15)
i les TIV.

I, per a carregar les pile
s al màxim,
canteu la Cançó Buscad
ors d’art.
No oblideu que teniu
també
la versió karaoke.

La base de dades ens dona tres opcions
d’escultures. Totes compleixen el que ens va dir
la guia? Usem les llanternes. Doncs sí, sembla que
totes estan fetes de metall, però pensem… Totes
representen una figura humana? No, l’escultura
Elefant no, així que ja tenim el primer descart.
Analitzem el que ens queda. L’ona sí que té figures
humanes i El viatger també, però alguna cosa
les ha de diferenciar… Comprovem si hem passat
alguna cosa per alt… Clar! L’ona està feta de metall,
però també de pedra, així que no és la que
busquem.
Sembla que hem trobat substituta per a la primera
obra d’art: l’escultura és de Bruno Catalano, però
n’hi ha diverses de semblants exposades al carrer.
Localitzem la nostra i demanem que ens la presten
per a l’exposició. Tenim la primera obra!

Mural

Llibre
rol

TIV

6

El museu necessita la nostra ajuda. Cal reemplaçar tres obres
d’art. Els ajudem? Ara som buscadors d’art. El primer repte
se situa a la sala de les escultures. Com ha de ser l’escultura?

1
1

2

TIV

Llibre
rol

Mural

Aneu a l’apartat de les TIV
i observeu i llegiu la TIV/museu
per a saber més sobre el lloc
on investigarem.

Llegiu de la pàgina 2 a la 7 del
Llibre rol per a saber què és
i com s’organitza una exposició.

3

Observa en el Mural la secció
de les escultures.

4

Jugueu a representar escultures
amb el cos.

 uè ens diu la guia del museu? Usa la llanterna
Q
per a descobrir-ho.
Solució: És una escultura de metall i amb figures
humanes.
 es clic en el llapis i dibuixa el tipus d’escultura
F
que creus que has de buscar.
Solució: Pot dibuixar el que vulga.

Ara que ja tenim informació sobre l’escultura, necessitem un bon equip per a dur
a terme la nostra tasca de buscadors d’art. Quines ferramentes necessitarem
per a buscar les obres que falten?

2
1

2

Anomeneu els objectes que
apareixen en la pantalla.
Busqueu els que tingueu a casa
i comproveu com s’usen i per
a què us poden servir.

Disfressa’t de buscador d’art.
Com t’imagines?
 ibuixa i encercla el que creus que necessites
D
per a ser un bon buscador d’art.
Solució: Aquesta pantalla no té una única solució,
es pot encerclar i dibuixar el que es vulga.

7

Els buscadors d’art necessitem estar en comunicació permanent amb el museu.
Per això ens entreguen aquest telèfon mòbil, però la informació que conté és secreta.
Com el protegirem perquè ningú hi puga accedir?

3
1

2

3

Elaboreu telèfons mòbils amb
trossos de cartó decorats
i representeu cridades de telèfon
entre vosaltres.

Practiqueu junts amb un mòbil
de veritat. Establiu una
contrasenya i desbloquegeu
el telèfon.

Dibuixa els punts en un paper
i assaja la clau.

 nix els punts que preferisques sense repetir
U
per a crear la contrasenya secreta del teu mòbil.
Solució: Pot unir-los com vulga.

Buscadors, hem d’accedir al catàleg del museu, on es guarda la informació de totes
les escultures que s’han mostrat en els últims mesos per a veure si ens val alguna.
Quina ferramenta podem usar per a accedir a aquesta informació?

4
1

Jugueu a fer rimar els noms
amb diferents paraules; per
exemple, Anna rima amb llana,
campana i ama.

2

Jugueu a fer rimes: camió rima
amb plat o amb meló?

3

Busca més paraules que rimen
amb buscador o amb buscadora.

 sa el visor per a descobrir l’aparell que rima
U
amb buscador.
 es clic en l’aparell que has trobat quan has
F
passat el visor.
Solució: Quan es passa el visor desapareixen
l’ascensor i el ventilador, per tant, és l’ordinador.

8

Ja tenim accés a l’ordinador del museu! La base de dades ens mostra les
escultures i ens dona tres opcions, però quina és la que busquem? La guia
ens diu que l’escultura havia de contenir metall i figures humanes. Vinga!

5
1

2

3

4

1

2

TIV

Aneu a la pàgina 8 del Llibre rol
per a llegir sobre l’art de crear
figures.
Aneu a l’apartat de les TIV
i observeu les de les escultures
per a contrastar informació.
Jugueu a les estàtues. Poseu
música i, quan es pare, haureu
de quedar-vos quiets com
estàtues. Qui es moga, queda
eliminat.
Poseu-vos tota la família en fila
i comproveu qui és el més alt
i qui és el més baix.

 rrossega un gomet verd fins a l’escultura més
A
alta i un de groc fins a la més baixa.
Solució: El gomet verd en l’escultura de l’home
i el groc en l’ona.
 abem amb què estan fetes les escultures
S
només mirant-les? Usa la llanterna per a buscar
més informació.
Solució: Quan es passa la llanterna pel pedestal
es veu que el viatger està fet de metall, l’elefant
de metall i l’ona de metall i pedra.

Bé, descartem L’elefant perquè, encara que és de metall, no
representa una figura humana. Ens queden dues possibilitats.
Serem capaços d’identificar l’escultura correcta? Segur que sí,
comencem per L’ona.

6

Llibre
rol

TIV

Llibre
rol

Mural

Aneu a l’apartat de les TIV i
observeu i llegiu la TIV / L’ona,
de Camille Claudel, per a saber
més sobre aquesta obra.

Aneu a la pàgina 10 del Llibre
rol per a saber com es fan les
escultures de metall.

3

Feu-vos més d’un bes i més
d’una abraçada.

4

Tria en el Mural l’escultura que
més t’agrade. Què representa?

 i ha figures humanes en l’escultura? Fes clic
H
per a encerclar-les.
Pinta més d’un visitant.
Solució: Pot pintar els que vulga, però que siguen
més d’un.

9

L’ona té figures humanes i està feta de metall, però… És tota de metall? Recordeu
que la guia va parlar només d’aquest material. Buscadors, assegurem-nos que anem
pel bon camí.

7

TIV

1

Modela una ona amb plastilina.

2

Aneu a l’apartat de les TIV i torneu a veure la TIV/L’ona. Comproveu què li falta
a la de la làmina per a ser com l’original.

3

Jugueu a seguir indicacions que tinguen el nombre 2: fer dues palmades, fer dos
salts, fer dos volantins…

4

Formeu un gran nombre 2 en terra amb una corda o cinta adhesiva, i recorreu-lo
caminant per damunt. Pareu molta atenció per a no caure, cal mantenir l’equilibri!

Dibuixa dos animals en l’ona.
Solució: Pot dibuixar els que vulga.
 rrossega les boletes de paper i ompli
A
el nombre 2.

 orna a visualitzar la làmina 5 per a recordar
T
si esta escultura és tota de metall o no. Usa la
llanterna.
Solució: L’escultura de L’ona és de metall i pedra.

Solució: Cal completar el nombre 2 sencer.

10

Buscadors, hem trobat la clau: L’ona, a més de metall, està feta de pedra,
així que la descartem. L’escultura que busquem és El viatger, de Bruno
Catalano. Anem a per ella! Ara està exposada en un altre lloc.

8
1

2

3

TIV

Llibre
rol

Aneu a l’apartat de les TIV i
llegiu la TIV / Sèrie «Viatgers»,
de Bruno Catalano, per a
conéixer les escultures que
va fer aquest artista.
Fes l’activitat de la pàgina 13
del Llibre rol.
Representeu el moment d’haver
de cridar a l’altre museu per
a demanar-los l’obra d’art que
voleu exposar.

 usca semblances i diferències entre estes
B
escultures i fes clic per a encerclar la que estem
buscant.
Solució: És la que és tota d’un color.

Aconseguit! Hem completat el primer encàrrec i ja tenim l’escultura. Ara cal
col·locar-la al seu lloc. Aneu amb molt de compte perquè no caiga!

9
1

2

Fes cartells de «NO TOCAR»
i tria un lloc de la casa per
a posar-los. Demana permís
i explica a la família per què
els poses en aquests llocs.

Jugueu a traure tants dits
de la mà com mostre el vostre
company de joc.

Arrossega l’escultura al lloc corresponent.
Solució: Damunt del pedestal buit.
 rrossega fins als pedestals tants adhesius
A
de NO TOCAR com escultures hi ha a la sala.
Solució: Hi ha 3 pedestals.

ENHORABONA! LA PRIMERA OBRA D’ART QUE NECESSITAVEN ERA
L’ESCULTURA DE BRUNO CATALANO!
I per a celebrar-ho… Moveu l’esquelet amb la cançó Fes la croqueta!.
I si sou dels més atrevits, podeu aprendre la coreografia completa
del ball en http://croqueta.edelvivescomunitatvalenciana.com.

Àudios
i vídeos
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REPTE 2

10

16

Buscadors, seguim… Hem de buscar la peça
següent. És un quadre, i el museu ens envia
un sobre amb molta informació. Amb quin ens
quedem? El visor ens ho dirà… Sí, confirmat.
Necessitem un quadre que té colors i formes
quadrades. Però abans, vegem en quina sala
el penjaran. És una dada important…
El museu ens torna a donar tres opcions de la seua
base de dades. Analitzem-les amb atenció, vegem…
Totes les obres tenen formes quadrades? No, Sol
ponent no té formes quadrades. El descartem.
Seguim. Les altres opcions són les obres de
Mondrian i Klee.

Per a completar amb èxit aquest segon repte, no oblideu
que podeu consultar el Mural, el Llibre rol (pàgines 16-24)
i les TIV.

Mondrian usa uns colors molt vius que podrien ser
els del nostre quadre, i Klee, també. Així que la clau
ha d’estar en les figures geomètriques… Ens
estarem deixant alguna pista? Agafem les
llanternes i observem la làmina… Clar! Sembla
que, a més de quadrats, l’obra ha de tenir triangles.
Ben vist, buscadors! Ho tenim, l’obra que busquem
és Castell i sol, de Paul Klee. Cal avisar el museu,
però amb compte perquè no se n’assabente ningú.
Avisem que el quadre arriba a les dues. Fet,
el quadre està al seu lloc.

Mural

Llibre
rol

TIV

Buscadors, ens toca trobar l’obra d’art següent. Ha arribat una carta. D’on pot ser
aquest segell? És del museu. L’obrim? Segur que conté informació sobre el nostre
següent repte.

10
1

2

3

Parleu sobre el que pot haver-hi
dins del sobre.

Busca sobres a casa i posa-hi
dins dibuixos o missatges
que vulgues donar als membres
de la família.

Jugueu a les endevinalles.
Descriviu les característiques
d’algun objecte de la casa: color,
forma, utilitat, mida…

Fes clic on s’indica per a obrir el sobre.
Solució: Fer clic sobre el dibuix del museu.
 ots llegir el missatge? Usa el visor per
P
a descobrir quina informació és real.
Solució: Quan es passa el visor, desapareix
l’escultura i el cercle. Cal buscar un quadre amb
colors i formes quadrades.

12

Hem desxifrat el missatge! Cal buscar un quadre amb figures
quadrades de diversos colors. Necessitem més pistes. Anem
a la sala dels quadres per a veure on l’exposaran.

11
1

2

3

4

TIV

Llibre
rol

Aneu a l’apartat de les TIV
i observeu i llegiu les TIV sobre
els tipus de pintura.

Aneu al Llibre rol i llegiu les
pàgines 16 a 19 per a endinsarvos en el món de la pintura.

Busca en el Mural la zona
dels quadres. N’hi ha algun
que complisca les nostres
característiques?

Feu una bola de paper i jugueu
a col·locar-la dalt i baix de
diferents llocs de la casa.

 n podem col·locar el quadre: dalt o baix?
O
Dibuixa el marc.
Pinta els marcs dels quadres que estan baix.
Solució: El quadre del prat groc i el de les figures
blaves.
 ibuixa una línia en els pivots per a crear una
D
corda de seguretat.

Ja sabem quin és l’espai per al quadre! Però necessitem més informació. El museu ens
envia a l’ordinador les opcions de la seua base de dades. Compleixen tots els requisits
de la carta?

12
1

2

3

Mural

TIV

Recordeu quina era la clau per a
entrar a l’ordinador del museu.
(Làmina 4.)

Aneu a l’apartat de les TIV
i observeu i llegiu les TIV
relatives a aquests quadres.

Busca per casa objectes amb
forma quadrada i fica’ls en una
caixa. En acabant, en una altra,
fica objectes que no siguen
quadrats. N’has trobat molts?

 rrossega les obres d’art on corresponga segons
A
el criteri.
Solució: Els que tenen quadrats van a l’esquerra,
i els que no, a la dreta.

13

Molt bé, buscadors! Descartem el quadre de Tarsila do Amaral perquè
no té quadrats. Avancem! Compte, hem d’estar molt atents. Ens en queden
dos, i no podem fallar. Comencem per Mondrian… De quadrats, en té…
Seran els colors adequats?

13
1

Aneu al Llibre rol i observeu
la pàgina 21 per a fer l’activitat.

2

Fes un dibuix amb els colors
del quadre que estàs veient.

3

Observa el Mural. Busca
quadres que et recorden
el de la làmina.

Llibre
rol

Mural

Observa el quadre original de Mondrian en el
Manual del buscador d’art. Pinta’l segons indica
la paleta del pintor.
Solució: Usar el roig, el blau i el groc.

Vaja! Els colors no ens trauen del dubte. Revisem les pistes que ens van enviar des del
museu. «Quadrats de colors», deia la pista. Alguna cosa se’ns escapa… Què pot ser?
Hem d’estar molt atents. Comprovem aquests quadres i vegem si podem deduir alguna
cosa que ens ajude.

14
1

2

3

TIV

Aneu a l’apartat de les TIV
i observeu i llegiu la TIV/Klee
per a saber més d’aquest quadre.

Col·loqueu targetes de colors
en terra i poseu-hi damunt
objectes d’aquests colors.
Guanya qui en col·loque més.

Jugueu tots junts a formar
un quadrat i un triangle amb
els vostres cossos.

 sa la llanterna per a comprovar si hi ha una
U
pista més en la làmina.
Solució: Quan es passa la llanterna apareix un
triangle davall del quadrat.
 nix les figures geomètriques amb el quadre
U
en què apareixen.
Solució: El quadrat s’unix als dos quadres, el triangle
només al de dalt.

14

Hem trobat el quadre, Castell i sol de Paul Klee! La clau estava en el fet que la pintura
tenia figures geomètriques, no només quadrats. L’última pista ha sigut definitiva. Ara
l’hem de fer arribar al museu, però hem de ser prudents i enviar-los un missatge en
clau perquè només ells sàpien a quina hora arribarà.

15
1

Reciteu junts l’embarbussament
cada vegada més de pressa.
Jugueu a recitar-ne d’altres
que sapieu.

2

Busqueu a casa despertadors
i jugueu a canviar les hores.

3

Modela els nombres 1 i 2 amb
plastilina.

Fes clic sobre l’hora a què arribarà el quadre.
Solució: A les 2.00.

Hem aconseguit amb èxit el segon encàrrec. Ja hem reemplaçat el quadre. És molt
bonic! Gràcies a vosaltres, podrem gaudir de les seues formes geomètriques i dels
seus colors vius.

16
1

2

Mural

Inventeu un nom nou per
a aquest quadre i feu una placa
nova.

Observa el Mural. Busca
les plaques informatives
dels quadres.

Observa la placa informativa i pinta-la.
Decora el marc com t’agrade més.

ENHORABONA! LA SEGONA OBRA D’ART
QUE NECESSITAVEN ERA EL QUADRE DE PAUL KLEE!
I per a celebrar-ho… Prepareu croquetes en família!
Bon profit! Vos ho mereixeu!

15

REPTE 3

17

23

L’últim objecte per a la nostra exposició és una
antiguitat… El museu encara no ha dit res, però
segur que l’antiquari ens pot anar donant
informació. Quins són els objectes més antics
que hi ha a la botiga? Usem les llanternes per
a esbrinar-ho: el llum, el gramòfon i la ràdio…
Coincidiran amb el que vol el museu? Encara
no ho sabem, de manera que l’ajudarem a ordenar
tot el que té…
Sona el mòbil: ha arribat un missatge del museu
i la pista que necessitàvem. Per a llegir-lo, hem
de desbloquejar la pantalla. Cal recordar
la contrasenya, us en recordeu? Dels objectes
de l’antiquari, ens en val un, però una cosa
estranya passa en el telèfon… Es barregen
els missatges. Usem el visor a veure si ho

Per a completar amb èxit aquest tercer repte, no oblideu
que podeu consultar el Mural, el Llibre rol (pàgines 25-32)
i les TIV.

aclareix… Sí, l’antiguitat que busquem emet sons,
així que el llum segur que no és.
Analitzem el gramòfon, ja que emet sons i és antic,
però compte!, la ràdio també… No ens podem
rendir! Buscadors, observem la sala d’exposicions,
segur que hi ha alguna pista. Al costat del pedestal
hi ha un endoll… El gramòfon té endoll? No. En
canvi, la ràdio sí. Ho hem trobat, la ràdio antiga
és l’objecte que ens faltava. Fantàstic! Comprovem
si funciona… Necessita un endoll de dues clavilles.
A punt! Useu les llanternes per a comprovar com
sona de bé.
Ara ja podem posar-la a l’exposició, té un lloc
reservat al costat de l’endoll.

Mural

Llibre
rol

TIV

16

Buscadors! Comencem amb l’últim encàrrec: la tercera peça
perduda és una antiguitat. Què us sembla si visitem
l’antiquari? Segur que alguna cosa del que té ens pot servir
per al museu. Però, com podem saber quins són els objectes
més antics?

17
1

2

3

4

TIV

Llibre
rol

Aneu a l’apartat de les TIV
i llegiu la TIV/antiquari per
a saber més sobre aquesta
professió.
Aneu al Llibre rol i llegiu les
pàgines 24 a 27 per a endinsarvos en el món de les antiguitats.
Busca en el Mural on està la
zona de les antiguitats. Quins
objectes coneixes?
Jugueu a buscar una antiguitat
a casa. Si no en teniu, pregunteu
als vostres iaios perquè us
conten què usaven ells per a
parlar per telèfon, per a cuinar…

 bserva la botiga. Ratlla un objecte que no
O
et semble antic.
Solució: Pot ratllar la tauleta, la caixa de plàstic
o la botella d’aigua.
 sa la llanterna per a descobrir quins objectes
U
són els més antics d’esta botiga.
Solució: Quan es passa la llanterna apareix
una ràdio damunt del moble, un gramòfon en terra
i un llum en l’aparador de la dreta.

Excel·lent! Ja sabem quins són els objectes més antics, però encara ens falta
informació del museu. Mentre esperem, què us sembla si ajudem l’antiquari?
Ha d’organitzar un poc la botiga. Hi ha tantes coses… Comencem per col·locar
les prestatgeries?

18
1

2

Mural

Mural

Feu cadenetes amb tires de
paper de colors per a adornar
l’habitació. Trieu dos colors
i alterneu-los per a fer les
cadenetes. Que bonic que
quedarà!

Busca en el Mural si apareix
algun dels objectes de la làmina.

 rrossega els elements per a completar
A
les sèries.
Solució: Gramòfon i walkman dalt, i telèfon i telègraf
baix.

17

Espereu, sembla que hi ha notícies. Ens acaba d’arribar al mòbil un missatge
del museu amb dades sobre l’antiguitat que necessiten… Però li passa alguna cosa
a la pantalla, està trencada i tota la informació es barreja. Busquem una solució.

19
1

TIV

Aneu a l’apartat de les TIV i llegiu les targetes del gramòfon, la ràdio i el llum.

2

Inventa un missatge secret amb gestos o dibuixos.

3

Jugueu a descriure objectes de la casa perquè la resta de la família endevine
quin és. Només es pot respondre sí o no.

4

Recordeu en quin moment de la missió heu usat el telèfon mòbil i quines
condicions tenia: cal activar una contrasenya seguint un patró, us en recordeu?

 bserva la làmina 3 i repassa la contrasenya
O
que desbloqueja el mòbil.
Solució: Repassar amb el dit la contrasenya que
tenien feta.

Usa el visor per a llegir el missatge del museu.
Solució: Quan es passa el visor, desapareixen els ulls
i l’altaveu ratllat. El missatge és que l’antiguitat emet
sons.
 uin dels objectes més antics de la botiga
Q
no complix el criteri?
Solució: El llum.

18

20
1

Buscadors, hem descartat el llum perquè no emet sons!
Però hem de triar entre dos: ens queden el gramòfon i la ràdio.
Com sabrem quina antiguitat cal triar? Anem pas a pas:
primer, el gramòfon.

TIV

Mural

Llibre
rol

Aneu a l’apartat de les TIV
i torneu a llegir la TIV/gramòfon.
Comproveu si s’assembla
a algun de la làmina.

2

Busca diferències entre els dos
gramòfons.

3

Localitza en el Mural i en el
Llibre rol un gramòfon.

Pinta un gramòfon.

Solució: Pot pintar el que vulga, però només un.

4

Balleu tots junts i agrupeu-vos
de dos en dos quan pare la
música. Si algú es queda sol,
digueu: «un!».

Arrossega dos discos fins a la taula.

El gramòfon compleix el criteri que ens va donar el museu, i també la ràdio.
Necessitem més pistes. Què us sembla si mirem la sala on exposaran l’antiguitat?
De segur que hi descobrim alguna pista que ens ajude a decidir!

21
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2

3

4

Llibre
rol

Aneu a la pàgina 1 del Llibre rol
i observeu els pedestals que hi
ha en l’exposició.
Construeix un pedestal amb
caixes de cartó o amb brics
de llet. Col·loca damunt alguna
cosa important per a tu.
Escolteu música, primer
tombats i després drets. Com
us ha agradat més?
Jugueu amb els dits. Col·loqueulos tombats o drets cada vegada
més de pressa. Proveu amb tots
els dits de la mà.

 unteja de color marró els pedestals que estan
P
tombats i fes ratlles de color gris en el que està
dret.
Solució: Decorar els pedestals. Feu que es fixe
en l’endoll de la paret. És una pista nova.

19

22
1

2

3

La sala té un endoll! Així que només ens queda la ràdio, que sí
que funciona amb electricitat. Buscadors, ho hem aconseguit!
Comprovem que funciona.

TIV

Mural

Llibre
rol

Aneu a l’apartat de les TIV
i torneu a llegir la TIV/ràdio.

Busca en el Mural i en el Llibre
rol una ràdio. S’assemblen
a la de la làmina?

Jugueu a comparar si a casa hi
ha el mateix nombre de cadires
que de persones que hi viuen.
Podeu fer-ho també amb els
llits, els banys…

 n podem endollar la ràdio? Compara els
O
endolls i fes clic en el que té el nombre de forats
que necessita la ràdio.
Solució: El que té dos forats.
 sa la llanterna per a comprovar si la ràdio
U
funciona.
Solució: Sí, quan es passa la llanterna apareixen
unes notes musicals per damunt de la ràdio.

La ràdio funciona! Ja podem exposar-la al museu. Col·loquem la ràdio en el seu
pedestal, prop de l’endoll, perquè funcione correctament.

23
1

2

3

Observeu l’objecte que està en el
pedestal del mig (una càmera
de fotos). Què és? Investigueu
sobre aquest objecte.

Jugueu a posar-vos en fila o en
cercle i anomeneu a qui tingueu
a cada costat.

Posa un joguet a cada costat teu.
Amb quin jugaràs primer?

 bserva on està l’endoll. Arrossega la ràdio fins
O
a un costat de la càmera de fotos i el telèfon
fins a l’altre costat.
Solució: La ràdio va al costat de l’endoll.
Dibuixa el cable per a endollar la ràdio.

ENHORABONA! LA TERCERA PEÇA QUE NECESSITAVEN
ERA UNA RÀDIO ANTIGA!

20

ACABEM!

24

Moltes gràcies, buscadors! L’exposició serà tot un èxit. Ara us toca a vosaltres.
Us animeu a muntar la vostra pròpia exposició? Amb tot el que sabeu, de segur
que us quedarà genial. Heu demostrat ser uns autèntics especialistes en art.

Ho hem aconseguit! Hem sigut capaços de superar tots els reptes, desxifrar
pistes i no rendir-nos. Muntem la nostra exposició? Així tot el món la podrà
veure i gaudir-ne.

24
1

2

Recordeu els millors moments
d’aquesta aventura i com us heu
sentit.

Munteu una exposició a casa
i inviteu la resta de membres
de la vostra família a visitar-la.
Trieu objectes que us agraden,
que us porten bons records…

 mb quins objectes muntaries la teua pròpia
A
exposició? Dibuixa’ls.
Solució: Pot dibuixar els que vulga.

BRAVO, BUSCADORS! SOU UNS VERTADERS BUSCADORS D’ART,
HEU FET UN GRAN TREBALL.
I ara… Busqueu una bona costera i a redolar com a croquetes!

21

Llibre
rol

TIV

Llibre rol:
Manual del buscador d’art
El Llibre rol us servirà per a ampliar la informació
de la missió. El passapàgines permet visualitzar
el llibre imitant el pas de pàgines, per la qual cosa
la lectura resulta molt amena i atractiva.

La primera pàgina representa la sala
d’un museu, però una de les peces no està.
Què és el que miren atents el senyor
i la xiqueta? Dibuixa-ho.

Només entrar al Llibre rol, es veuen totes
les pàgines que el componen. A més, diferents
pàgines estan relacionades amb cadascun
dels reptes que formen la missió:
repte 1 (pàgines 2-15), repte 2 (pàgines 16-24)
i repte 3 (pàgines 25-32).

Quan llegiu el Llibre rol, fixeu-vos bé en
les imatges que hi apareixen i, si voleu
saber més sobre el que esteu veient, podeu
consultar les Targetes d’informació visual
(TIV) que amplien la informació.

A JUGAR
AMB EL LLIBRE ROL
PÀGINES
Quin soroll fan les obres d’art?
Seleccioneu les obres d’art que apareixen i imagineu quin so farien
si es pogueren escoltar.
Quins colors hi ha?

9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 25,
26, 27

Qualsevol pàgina

Observeu una pàgina parant atenció als colors. Després, sense mirar
el llibre, pregunteu per un color perquè el vostre company de joc conteste
si estava en la pàgina.
En la diana
Observeu fixament la pàgina i memoritzeu-la. Feu el joc següent:
un tanca els ulls i l’altre anomena alguna de les imatges que hi apareixen.
Qui té els ulls tancats ha de col·locar el dit damunt de la imatge.
Què passaria si…?

1, 2, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18,
20, 21, 22, 23, 24, 30, 31

25, 26, 27, 28, 30, 31

Trieu una de les antiguitats que apareixen en la pàgina i imagineu com
seria el món si no haguera existit MAI aquest objecte. Com seria el món
si no s’haguera inventat la ràdio? Com podríem substituir el que fa aquest
invent? Quins objectes actuals no existirien?
Ací està la lletra…

Qualsevol pàgina

Localitzeu una lletra que trieu en alguna de les pàgines del llibre.
Quina obra d’art vols ser?

Qualsevol pàgina

Tria una obra d’art i representa-la.
Com és?

Qualsevol pàgina

Descriviu una obra d’art del Llibre rol perquè un altre haja de buscar-la
en les pàgines.
22

Trencaclosques

Àudios
i vídeos

Les aventures i desventures
de Casimira Caneló
Qui és Casimira Caneló?
Casimira Caneló és una xiqueta de 3 anys. Té algunes pigues
i és més baixeta que la major part dels xiquets de la seua
edat. Li agrada que li diguen Casi.
L’huracà Casimira no s’atura davant de res. La seua enorme
curiositat i el seu cos xicotet li permeten ficar-se en
qualsevol situació… i en més d’un embolic. Casi és tal i com
la veus: quan riu, riu; quan plora, plora. I quan s’enfada…
allunya’t de Casi quan s’enfada!
Casimira serà qui ens descobrirà la missió que hem de dur
a terme i, a més, és la protagonista dels contes.

Vols saber més
sobre ella?
Per a conéixer-la un poc millor,
podeu jugar a compondre
el Trencaclosques de Casimira.

També podeu escoltar junts la Cançó Mira, Casimira, parant atenció a la lletra, i ballar seguint
la coreografia.

PISTA 2

Mira, Casimira
Mira, Casimira,
mira els jocs que tinc.
Mira, Casimira,
açò és molt divertit.
Mira, Casimira,
mira els teus amics.
Mira, Casimira,
vine a aprendre amb mi.

Oh, oh, ooooh!
Casimira Caneló!
Vindran moltes sorpreses,
totes plenes d’emoció.
Juntes les descobrirem.
Quanta diversió!

Casimira Caneló
és una amiga més.
Si amb ella vols anar,
t’ho passaràs molt bé.
Oh, oh, ooooh!
Casimira Caneló!
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COREOGRAFIA

LES DUES ÚLTIMES
ESTROFES

Al ritme de la cançó,
feu la coreografia
següent.

Acompanyeu amb palmes
i, quan sentiu «quanta
diversió» o «t’ho passaràs
molt bé», alceu els braços
sacsant les mans.

LES DUES PRIMERES
ESTROFES
Quan escolteu la paraula
«mira», imiteu el gest de
mirar, portant-vos el dit
índex a l’ull o amb la mà
al front. Feu el gest amb
l’índex de demanar a algú
que s’acoste quan escolteu
«vine a aprendre amb mi».

TORNADA
Salteu de forma lliure ballant
com més us agrade i, en acabar,
torneu a la postura inicial.

Voleu gaudir dels Contes de Casimira?
Els Contes estan animats
i locutats perquè pugueu gaudirne en família o bé perquè siga
el xiquet qui els veja quan vulga
de manera autònoma.
Els Contes són molt especials,
i en cadascun es reflecteix
particularment una emoció.

Podreu decidir com
acaba el conte, triant
un final i també podreu
crear diferents finals.

Contes
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I ara comencen
les meues
aventures!

Voleu convertir-vos
en contacontes?
Una altra manera de gaudir dels contes és contant-los
vosaltres en algun moment especial del dia, com ara abans
d’anar a dormir.
Per això, us oferim el text del conte amb anotacions
de dramatització i canvis de veu marcats en negreta,
perquè feu la vostra narració.

La por és més gran que el pati
EMOCIÓ: POR

Va sonar la música. Calia tornar a l’aula. L’hora del
pati havia acabat. Casimira caminava cap a classe
(Caminar lentament mirant cap arrere.) quan va
vore que la tanca del pati estava oberta. (Crear
expectació.) Per allí es passava al pati dels majors!
(Emfatitzar l’entonació.) Casimira sempre havia
volgut jugar allí. I ara podia! Va pensar en el
tobogan tan immens, en el racó de les plantes…
Quantes coses per descobrir! Només havia de fer
unes passes més…
Casimira va anar a explorar-lo tan emocionada
que no es va adonar que els xiquets se n’anaven…
Primer un, després dos, després tres…, (Fer els
nombres amb els dits.) fins que es va fer el silenci.
Només se sentien les aus. (Imitar el piulet de les
aus.)

(Escenificar cada acció.) Casimira va sentir que
les mans li començaven a suar i el cos li tremolava.
Tenia molta por. Què podia fer? Esperar que algú
vinguera a buscar-la o demanar ajuda? Què faríeu
vosaltres?

Ara és el moment de triar un dels dos finals.
Converseu sobre les dues opcions i pregunteu:
prefereixes esperar que vinguen a buscar-la
o demanar ajuda?

(Mirar a un costat i a l’altre.) De sobte, va mirar al
seu voltant i es va sentir sola. Aquell pati semblava
que no tenia fi (Mirar a la llunyania amb la palma
de la mà sobre els ulls.) On estaven els xiquets?
I Gemma, la mestra? Com podria tornar a la classe?
Tenia moltes ganes de plorar.
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Final 1

Esperar que vinguen a buscar-la

Malgrat l’esglai, Casimira va recordar les paraules
de la mestra: «L’escola és molt gran, si vos perdeu,
quedeu-vos tranquils, que jo vos buscaré». I això
va fer. Havia tancat el ulls dos vegades (Tancar
els ulls dues vegades.) quan la va vore aparéixer
darrere de la tanca del pati.
—Casi! T’has perdut, veritat? Has fet molt bé
d’esperar-me. Vine, anem a l’aula. Estàvem
preocupats per tu.
Casimira va estretir molt fort la mà de la mestra.
I, juntes, van començar a caminar per a dir adeu
a la por (Agitar la mà en senyal de comiat.)
i tornar a l’aula, on tots l’esperaven. (Saludar amb
la mà i invitar els alumnes a fer el mateix.)

Final 2

Demanar ajuda

En eixe moment, de la porta de l’edifici va eixir un
xiquet de Primària. Immediatament es va acostar
i la va saludar: (Saludar amb la mà.)
—Hola! Em dic Marc. Puc ajudar-te?
(Imitar l’acció de plorar.) —Soc Casimira. Tinc
por! No sé on està la meua classe! Ni Gemma,
ni… —Casimira va esclafir a plorar.
—No et preocupes. Eres molt xicoteta per a un pati
tan gran! (Obrir els braços per a indicar «gran».)
Vine, junts buscarem un adult. De segur que sap
on està la teua classe.
—Marc, si alguna vegada et perds al meu pati,
no t’espantes, perquè jo t’ajudaré.
I es van posar a caminar de la mà, perquè les
promeses i els amics fan la por ben xicoteta.
(Ajuntar els dits índexs i polze per a indicar
«xicotet».)

Jocs per a després del conte
• Jugueu al joc de «Marco Polo». Per a fer-ho, un s’embena els ulls i ha de trobar els altres dient «Marco». Un dels
jugadors respon «Polo» per a ajudar-lo a ubicar-se en l’entorn. Només una persona cada vegada pot dir «Polo».
• Feu un dibuix d’alguna cosa que us faça por. En acabant, agafeu pintures de colors i pinteu el dibuix de manera
que resulte graciós: bigots, cabells de colors, somriures…
• Embena’t els ulls i intenta moure’t sol per la casa. Com et sents? Després demana ajuda a algú de la teua família
perquè et guie i t’acompanye. Com et sents ara?
• Busqueu una caixeta i anomeneu-la «la caixeta de les pors». Cada vegada que tingueu por d’alguna cosa,
dibuixeu-ho i fiqueu-ho dins de la caixeta perquè se la menge i la por desaparega.

Sorpreses al pati
EMOCIÓ: SORPRESA

Dilluns al matí, la mestra va rebre la classe amb
una notícia:
—Hui és un dia molt especial —va dir contenta—.
Jugarem al pati per equips. Cada racó tindrà una
activitat diferent, i ens ajudaran alguns papàs
i algunes mamàs.
Casimira i els seus amics estaven emocionats:
seria un dia fantàstic!

Abans d’eixir, xarraven els uns amb els altres.
Quins jocs deuen haver triat?
—Tant de bo n’hi haja un de córrer! —va dir Sara.
(Escenificar l’acció de córrer.)
—A mi m’agrada el paracaigudes! —va opinar
Casimira. (Representar un paracaigudes amb
els braços.)
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Els jocs van començar: cada equip estava en una
part del pati. (Escenificar cada acció.) Alguns
saltaven obstacles, uns altres feien carreres amb
un got al cap i… també hi havia un paracaigudes!
(Generar expectació.) De sobte, Joan va notar que
hi havia alguna cosa davall de l’arbre. Estava segur
que abans no estava allí.
(Emocionat.) —Mireu què he trobat! Veniu! Veniu!
—va cridar als altres entusiasmat.

misteriosa. La mestra es va acostar i, amb un
somriure, els va llegir el missatge que portava:
—«Gràcies per trobar-me. Dimecres podreu
descobrir el que hi ha en el meu interior». (Agafar
entre les mans un paper imaginari.) Faltaven dos
dies. Això era molt o poc per a esperar? Què vos
sembla?

Tots anaren immediatament. (Generar expectació.)
«Què deu ser?», es preguntaven. Era una caixa molt

Final 1

Ara és el moment de triar un dels dos finals.
Converseu sobre les dues opcions i pregunteu:
creus que és molt de temps per a esperar
o que és poc de temps per a esperar?

Final 2

És molt per a esperar

Casimira era, ella mateixa, una caixa de
preguntes. Qui l’hauria deixada allí? Per què?
I, encara millor, què tindria? Li agradaria? I si era
una sorpresa desagradable, lletja i feia pudor?
Un moment, hi hauria moltes coses per a la
classe? O només una gran per a compartir?
Però, si era gran, com cabria en una caixa?
A Casimira únicament se li va ocórrer
una resposta: els misteris són, sempre,
molt misteriosos.

És poc per a esperar

Per fi havia arribat el dia tan esperat. En l’assemblea,
xiquets i xiquetes observaven amb atenció la
caixa misteriosa que tenia la mestra a les mans.
—Tant de bo que hi haja un coet! —va dir un.
—Millor un fòssil —va respondre una altra.
—I si és un tresor pirata? —va comentar intrigada
Casimira.
La mestra escoltava i somreia. Per torns,
cadascun va dir què podria guardar aquella caixa.
Fins que, al cant de (Entonar la melodia típica
d’aquesta frase.) «Que l’òbriga, que l’òbriga!»,
(Fer palmes mentre es diu.) la mestra va alçar
la tapa i es va fer un gran silenci. (Generar
expectació.) Ningú havia imaginat una sorpresa
com aquella!

Jocs per a després del conte
• Creeu la vostra pròpia caixa sorpresa. Guardeu-hi coses que siguen importants i amagueu-la perquè
tota la família la busque.
• Juga a expressar les emocions amb el cos i la cara sense fer soroll. Imagina que has trobat la caixa però els teus
germans o els teus pares estan dormint i no els vols despertar. Com mostraries la sorpresa sense despertar-los?
• Fes un dibuix del que t’imagines que hi ha a la caixa de Casi.
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Àudios
i vídeos

Música, moviment i relax
Cantar i ballar és molt divertit… i més si es fa en companyia. Podeu instaurar un moment del dia,
per exemple, abans o després del Joc Croqueta, per a gaudir de la música. Per a això, us presentem
les cançons i audicions de la missió amb propostes per a moure l’esquelet.
I després de moure-vos molt, sempre és important trobar un moment per al relax.

CANÇÓ DEL PROJECTE
PISTA 1

Fes la croqueta
Seguix este moviment,
que pot ser ràpid, també lent.
Vinga, posa’t les mans al pit
i rebolca’t sense fi.

Fes la croqueta! Fes la croqueta!
Amb alegria redola sense parar!
Fes la croqueta per la moqueta,
o per la gespa o en qualsevol part!

Fes la croqueta! Fes la croqueta!
Amb alegria redola sense parar!
Fes la croqueta per la moqueta,
o per la gespa o en qualsevol part!
No fa falta entrenament,
si estàs avorrit i no saps bé què fer,
aprofita este moment
per a vore-ho tot al revés.
Fes la croqueta! Fes la croqueta!
Amb alegria redola sense parar!
Fes la croqueta per la moqueta,
o per la gespa o en qualsevol part!
Per l’arena de la platja,
a l’oficina a primera hora,
una manera d’estar en forma.
Fes la croqueta, és una afició molt sana!

1 Busqueu un lloc ampli de la casa i balleu

lliurement al ritme de la música.

Recordeu que les Can
çons
i audicions estan din
s
d’Alimenta la teua me
nt,
en Àudios i vídeos.

2 Quan escolteu la tornada, col·loqueu la mà dreta

al muscle esquerre i a la inversa, i després toca
redolar i redolar com a croquetes!
3 I si sou dels més atrevits, podeu aprendre

la coreografia completa del ball en
http://croqueta.edelvivescomunitatvalenciana.com.
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CANÇONS I AUDICIONS DE LA MISSIÓ
PISTA 3

Buscadors d’art
Unix-te a l’equip
dels buscadors d’art.
Pintura, escultura
i també antiguitats.

Però no estan totes les peces,
són tres les que hi falten.
Esteu ja preparats?
Comencem a buscar-les!

Prompte el museu
s’inaugurarà
amb una exposició
que quedarà genial.

Unix-te a l’equip
dels buscadors d’art.
Pintura, escultura
i també antiguitats.

Però no estan totes les peces,
són tres les que hi falten.
Esteu ja preparats?
Comencem a buscar-les!
Unix-te a l’equip
dels buscadors d’art.
Pintura, escultura
i també antiguitats.

Cançó

1 Balleu al ritme de la cançó i quedeu-vos quiets

com a escultures quan la música deixe
de sonar.
2 Canteu la cançó mentre feu aquests

moviments:
– A l’inici, dramatitzeu tocar el saxo,
la trompeta o la flauta dolça com si fóreu
músics d’una orquestra.
– Durant la cançó, imiteu-vos els uns als altres:
moviment de cames, braços, dits, cap…

També teniu aquesta
cançó en versió
karaoke per a cantarla tots junts i no
perdre-vos en cap mo
ment. La podeu
cantar abans de com
ençar cada repte.

3 Apreneu-vos junts aquesta coreografia per

a ballar-la en família:
–E
 n la primera estrofa, feu-vos una abraçada
ben gran per a unir-vos en un equip.
–E
 n la segona estrofa, feu voltes amb
els braços oberts mostrant el museu.
–E
 n la tercera estrofa, poseu cara de
preocupació i mostreu tres dits per a indicar
les peces que hi falten.
Repetiu els moviments quan es repetisquen
les estrofes.
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PISTA 4

Audició Bossa nova
En aquesta audició, gaudireu d’una peça amb ritmes ràpids.

1 Tombeu-vos cara avall. En un moment

determinat, «traieu a ballar» diferents parts
del cos al ritme de la música.
– Traiem a ballar els dits de les mans.
– Ara, el cap.
– Balla només una cama, asseguts o drets…

2 Escolteu la música i intenteu seguir-la amb

sons produïts per la boca. Després, intenteu
seguir-la fent sons amb altres parts del cos:
palmes de les mans, esclafits de dits, palmes
sobre els genolls…
3 Agafeu un palet, un pinzell o una cullera,

tant fa! Simuleu que sou pintors i, quan sone
la música, pinteu en l’aire figures o coses que
imagineu. Quan acabe la música, digueu quina
obra d’art ha pintat cadascú.

PISTA 5

Audició Swing
En aquesta audició, gaudireu d’una peça amb ritmes protagonitzats per instruments de vent.

1 Al ritme de la música, balleu apujant i abaixant

els braços. Moveu-vos unes vegades cap a un
costat i, les altres, cap a l’altre. En acabant,
doneu algunes instruccions per a seguir ballant:
– Ballar cap a la dreta ajocats.

2 Busqueu un globus i unfleu-lo. Poseu-vos per

parelles esquena amb esquena i balleu amb
el globus entre els dos. Cal moure’s al ritme
de la música i procurar que el globus no toque
terra, ni explote.

– Desplaçar-se fent bots.
– Ballar cap a l’altre costat movent els malucs.

PISTA 6

Audició El trencanous – Dansa xinesa
En aquesta audició, gaudireu d’una composició clàssica basada en un conte.

1 Balleu al ritme de la música, expressant amb

el cos el que us transmet la música.
2 Poseu en terra retalls de revista o de periòdic

3 Escolteu la música i, mentre sona, imagineu

i imiteu un animal. Per què heu pensat
en aquest?

en forma de cercle i de quadrat, fent un camí
i de manera aleatòria. Xafeu només els cercles
o els quadrats al ritme de la música. No podeu
confondre-vos de forma.
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Mindfulness: arriba el moment
de la tranquil·litat
Per a fer Mindfulness a casa només necessiteu crear una atmosfera tranquil·la.
Són xicotetes tècniques molt senzilles i divertides per a fer tots junts en família
en qualsevol moment: abans de començar les tasques, abans d’anar a dormir…
Primer de tot, us expliquem com adoptar la postura Mindful:

Asseguts en terra sobre una estora amb
les cames encreuades; l’esquena i el cap rectes,
com si un fil que isquera de dalt del cap us alçara
cap al sostre; muscles relaxats i mans recolzades
sobre els genolls.

En qualsevol zona de la casa, amb els peus ben
recolzats sobre el terra; cames lleugerament
separades a la distància dels malucs, genolls
afluixats; esquena recta, muscles relaxats;
braços al costat del cos i cap recte amb aquesta
sensació que un fil des de dalt del cap us allarga
cap al sostre.

Tombats cara amunt sobre una estora; cames
estirades, lleugerament separades; peus caiguts
cap als costats; braços al llarg del cos i un poc
separats d’aquest, i la base del cap recolzada
sobre terra.
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SEQÜÈNCIA
DE MOVIMENTS
CONSCIENTS
Drets, en posició Mindful, inicieu
la pràctica amb un parell de respiracions
profundes. En aquesta seqüència incloem
moviments com:
• Amb els braços en creu, eleveu-los per
damunt del cap, imaginant que toqueu el cel.

ESCÀNER CORPORA
L GUIAT

La duració aproximad
a d’aquesta pràctica és
de deu minuts. Per a
dur-la a terme, seguiu
aquestes indicacions
:

• Tombeu-vos cara am
unt, amb les cames est
irades
i lleugerament separa
des; els peus cauen ca
p
als
costats, els braços est
an al costat del cos i un
po
c
separats d’aquest, i el
cap està recolzat sobre
el
terra. Podeu tancar els
ulls o deixar-los obert
s.
• Esteu a punt d’iniciar
un viatge pel cos i ca
l que
penseu en diferents pa
rts del cos per a notar
el
que sentiu. També po
deu adonar-vos que no
teniu
cap sensació…
• Primer, la respiració…
Com la sentiu? L’aire
entra
pel nas i ix per la boca
…, entra i ix… Sentiu-h
o…
Ara anem cap als peus
: els dits. Quines
sensacions teniu? Fre
d, calor, formigueig,
pessigolleig…, o cap sen
sació? Continueu ara
pujant i dirigiu l’atenció
a les cames, a l’esquen
a,
als braços… Els sentiu
pesats, lleugers…?
En acabant arribeu a
les mans. Reconeixeu
cadascun dels dits de
les mans; fixeu-vos en
les puntes dels dits. Pu
geu fins al cap, la cara,
els ulls, el nas, i sentiu
com l’aire entra pel na
s
i ix per la boca.
Quan estigueu preparat
s per a moure-vos, mo
veu
els dits de les mans i
dels peus i la resta de
l
co
s.
Porteu els genolls al pit
i gireu cap a un costa
t.
A poc a poc, incorpore
u-vos per a anar prene
nt
contacte de nou amb
el que us envolta.

• Amb els braços al davant, eleveu-los fins
a l’altura dels muscles mentre inhaleu
i baixeu-los mentre exhaleu, simulant
el vaivé de les ones.
• Acosteu els muscles a les orelles, baixeu-los
perquè tornen a la seua posició, i feu una
rotació de muscles cap avant i cap arrere.
• Amb el cap mirant davant, acosteu la barbeta
al pit i torneu a la posició original.
• Amb les mans en la cintura, roteu la cintura
a un costat i a l’altre.
Recordeu que els moviments conscients es
caracteritzen per dur-se a terme de manera
lenta i fluida, i acompanyats de la respiració.
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Àudios
i vídeos

Tallers creatius
Activitats senzilles i divertides per a viure experiències inoblidables
Els Tallers creatius són l’ocasió perfecta per a dur a terme activitats
divertides, molt entretingudes i senzilles, a més de fomentar
la creativitat. No hi ha res que els motive més que realitzar una
construcció amb la vostra ajuda (sempre que siga necessària)
utilitzant materials simples. Vinga! A què espereu?
En cada taller s’indiquen els materials que necessiteu (en cas que
no en disposeu d’algun, us proposem d’altres més senzills de trobar
a casa) i com dur-lo a terme pas a pas.

Encara que us donem
suggeriments per a substituir
uns materials per altres que
tingueu per casa, poseu
la imaginació a treballar
i utilitzeu els que vulgueu!

És el moment de triar-ne un. Davall de la pantalla gran trobareu
diverses opcions de resolució del taller, perquè el que compta és ser
original i no perfecte.

TALLER 1

TALLER 2

ESCULTURES MODELADES

ART AMB MÀGIA

TALLER 3

MONEDES ANTIGUES
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TALLER 1

ESCULTURES MODELADES

Podeu trobar
aquests tallers dins
d’Alimenta la teua ment,
en Àudios i vídeos.

Materials
Cartó
Netejapipes
Plastilina
Témperes
Tubs de paper higiènic
Paper de periòdic
Xapes
Taps de botella
Suro
	Material lliure (periòdics, taps de botella,
xapes…)

Els netejapipes es poden substituir per palletes
flexibles o tires de cartolina retorçudes.

PASSOS A SEGUIR

Tota escultura té volum. Sereu capaços de mantenir-la dreta?
Calfeu-vos el cap i a crear!
1

 ecessitareu: cartó, témperes, netejapipes, plastilina, material lliure (periòdics, taps de botella,
N
xapes…) i les mans! Fàcil, veritat?

2

 gafeu la plastilina i pasteu-la molt bé perquè pugueu manipular-la millor. Quantes peces
A
necessitareu? Penseu-ho, perquè aquesta decisió és molt important!

3

 ra toca pensar com mantenir-la dreta. I si feu una base amb cartó? I si la col·loqueu sobre
A
diversos tubs de paper higiènic? Aneu a pel material elegit i recolzeu-hi l’escultura.
En acabant, decoreu-la amb témperes.

4

 a arribat el moment d’emprar els netejapipes! Utilitzeu-los per a decorar l’escultura, però amb
H
compte, no fora cas que caiguera! Afegiu més detalls: poseu trossets de paper de periòdic
estampeu xapes, taps de botella, suro… i, quan hàgeu acabat, prepareu un lloc per a exposar-les!

Us agrada? No deixeu de mirar el vídeo d’aquest taller: Escultures modelades !
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TALLER 2

ART AMB MÀGIA

Materials
Cartolines
Ceres blanes
Punxons
Témpera
Palets
Cartó
Taps de botella

PASSOS A SEGUIR

Voleu fer màgia? És més fàcil del que sembla… Amb l’art tot pot passar. Vinga!
1

 ecessitareu una cartolina gran o una planxa de cartó, témperes, ceres blanes i punxons o palets,
N
taps de plàstic o qualsevol altre material que servisca per a ratllar. Col·loqueu la cartolina en terra
i poseu música. Comencem!

2

Quins colors triareu? Preferiu témperes o ceres blanes? Descarteu el negre i mans a l’obra!
Amb els colors elegits, cobriu tota la cartolina o planxa de cartó. Com més taques de colors, millor!

3

 a arribat el moment de cobrir les taques amb cera negra. Agafeu tots la cera negra i pinteu sobre
H
les taques. Cal cobrir tota la superfície.

4

 rriba la part més divertida. Agafeu un punxó, un palet, un tap de botella… el que vulga cadascú
A
i ratlleu suaument sobre la superfície negra. Què passa? Sembla màgia!

Us agrada? No deixeu de mirar el vídeo d’aquest taller: Art amb màgia !

35

TALLER 3

MONEDES ANTIGUES

Materials
Ceres dures
Cinta adhesiva
Quartilles de mida DIN-A4
Llapis de grafit
Tisores
Paper de seda
Paper de periòdic o de revista
Clarions
Monedes

PASSOS A SEGUIR

Sabíeu que hi ha persones que col·leccionen monedes? Voleu fer-ne les vostres?
Comencem! Busqueu a casa monedes de diferents mides.
1

Agafeu: un full de paper de mida DIN-A4, ceres dures i, per descomptat, les monedes!

2

 ubjecteu les monedes en un full de paper amb un trosset de cinta adhesiva perquè
S
no es moguen. Organitzeu l’espai perquè hi càpien totes!

3

Quins colors triareu? Penseu-ho! Un consell: subjecteu la moneda amb els dits per damunt
del full. És important que no es moga!

4

 rriba el moment de fregar la cera per a calcar les imatges de la primera moneda. Compte!
A
Fregueu amb suavitat perquè queden ben gravades.

5

Us ha eixit bé? Proveu amb les altres monedes i amb altres materials: paper de periòdic
o de revista, paper de seda, clarions…

6

 s atreviu a fregar amb llapis de grafit? Proveu i observeu si les monedes que feu semblen més
U
antigues! Ara, si voleu, retalleu-les.

Us agrada? No deixeu de mirar el vídeo d’aquest taller: Monedes antigues !
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Moments de concentració
Làmines de numeració, grafomotricitat i personatge
Els imprimibles que apareixen tot seguit són una proposta de treballs
que requereixen estar assegut, concentració i una certa calma per part
del xiquet o la xiqueta. L’objectiu és que desenvolupe les habilitats
motores.
Durant la infància és molt important desenvolupar correctament
les habilitats motores fines perquè així els xiquets aconsegueixen tenir
un major control de la seua pròpia força a l’hora d’aguantar o amollar un
objecte i adquireixen precisió en l’agafada. Cada vegada que els xiquets
utilitzen les mans per a dur a terme diferents activitats com traçar
o pintar, la coordinació entre les mans i la vista es perfecciona, una cosa
totalment necessària per a aprendre a llegir, dibuixar i escriure.
En les làmines de grafomotricitat i numeració, la idea és que els xiquets
tracen sobre les línies discontínues amb la major precisió possible.
Doneu-los temps.
En la làmina de personatge, deixeu-los volar
i que el pinten i el decoren com desitgen.
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