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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 el 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.

LA MÀQUINA
INCOMPLETA

Una científica necessita ajuda. Està preocupada perquè cada dia
es malgasta i s’embruta molta aigua. Està construint una màquina
per a cuidar l’aigua, però necessita ajuda per a completar-la. Buscar
la informació que falta perquè la màquina funcione correctament
suposarà diferents reptes. I, per a resoldre’ls, els xiquets i xiquetes
es convertiran en ajudants de científica.

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
Trobar la informació
que falta perquè
la màquina funcione.

REPTE 1
Informar sobre les formes en què
apareix aigua en la naturalesa.

REPTE 2
Informar sobre la cura
i la contaminació de l’aigua.

REPTE 3
Informar sobre els usos
i l’estalvi d’aigua.

ASSOLIMENT FINAL
Completar la màquina.

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: La màquina incompleta

Llibre
rol

Mural

Cançó

Les aventures i desventures
de Camisira Caneló

Pàg. 5

Àudios
i vídeos

TIV

Contes

Pàg. 21

Trencaclosques

CANÇONS
I AUDICIONS

Àudios
i vídeos

Música, moviment i relax

Pàg. 26

Tallers creatius

MINDFULNESS

Pàg. 32

Moments de concentració

Pàg. 36

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:
La màquina incompleta

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 diferents formes de l’aigua
i maneres d’usar-la, i podeu observar i anomenar elements relacionats amb
cada repte.
• En el primer repte, observeu les formes en què apareix l’aigua en la naturalesa.
• En el segon repte, fixeu-vos en com podem cuidar l’aigua.

Voleu trobar l’element
discordant? Mireu el riu…
Què fa el peix? Solució:
El peix està bevent
un refresc.

• I en el tercer repte, observeu diferents usos de l’aigua.

A MÉS, EL MURAL DONA MOLT MÉS JOC…
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Poseu música tranquil·la i adopteu una posició estàtica amb
els peus. Imagineu que sou figures de gel i que us aneu desfent
lentament quan ix el sol. Baixeu a poc a poc fins a una postura
que represente un riu que flueix fins al mar.

Jugueu a imitar el so que fa
la pluja fent palmades sobre
els genolls: unes vegades
amb intensitat forta i unes
altres amb intensitat suau.

© Juan Jesús Infante Toro - GELV

Recorreu amb el dit les canonades de les cases i plantegeu
xicotets reptes: «Si jo visc a la casa rosa i em llave les mans,
amb l’aigua de quines cases s’ajunta la meua abans
d’arribar al mar? Quina aigua recorre un camí més curt?».

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.
Imagina que ets una de les aus del mural que està a punt de travessar un núvol: és blanc
o negre? Que passa quan el travesses?
Si voleu ampliar informació sobre l’aigua i altres elements que apareixen 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.

Se sol·licita col·laboració. Hi ha una científica preocupada
perquè cada dia s’embruta i es malgasta molta aigua.
Està construint una màquina per a cuidar l’aigua, però
necessita ajuda per a completar-la.
Voleu col·laborar amb ella? Cal descobrir la informació
que farà que la màquina funcione correctament.

Cançó

REPTE 1

1

I, per a carregar les pile
s al màxim,
canteu la Cançó Una
màquina per
a l’aigua. No oblideu que
teniu també
la versió karaoke.
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La científica està treballant en la màquina.
Per al primer repte, la informació que necessita
està relacionada amb on i com podem trobar
aigua en la naturalesa. Sembla que ella ja ha
començat a investigar. Hem d’usar les llanternes
per a descobrir què ha trobat. Perfecte!
En l’ordinador hi ha un riu, una muntanya
i núvols… Comencem! Però… ho tenim tot
per a enfrontar-nos a aquesta missió? Pensem
què necessitem per a convertir-nos en vertaders
ajudants de científica.
Hem d’estar preparats per a qualsevol situació
i necessitem roba especial.
Ara sí que estem preparats. Recordem els
dibuixos de l’ordinador de la científica: el primer

Per a completar amb èxit aquest primer repte, no oblideu
que podeu consultar el Mural, el Llibre rol (pàgines 2-13)
i les TIV.

indicava un riu. Clar, en la naturalesa podem
trobar aigua als rius. El segon dibuix era
una muntanya. Anem a investigar… Hi haurà
aigua? Sí, la muntanya està plena de neu,
i la neu és aigua congelada… Ho tenim!
Per últim, la científica ens mostrava uns núvols
en el seu ordinador… Però hi ha aigua al cel?
Usem les llanternes per a comprovar-ho…
Sí, els núvols estan carregats de gotetes d’aigua
molt xicotetes.
Sembla que hem completat la informació
que faltava per a aquesta primera part
de la màquina i que hem resolt el primer repte.
Tornem al laboratori a mostrar el que tenim
i comprovar què ens demanaven.

Mural

Llibre
rol

TIV
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Benvinguts al laboratori. La nostra amiga científica
necessita ajuda. La màquina està incompleta i ha d’aconseguir
informació per a fer-la funcionar. Vols formar part
de la recerca i ajudar-la?

1
1

2

3
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TIV

Llibre
rol

Mural

Aneu a l’apartat de les TIV
i observeu i llegiu la targeta
de la científica i del laboratori
per a saber més sobre la missió.

Llegiu de la pàgina 2 a la 7
del Llibre rol per a conéixer
més coses sobre l’aigua.

Observa en el Mural
on pots trobar aigua.

Experimenteu amb l’aigua
en diferents formes: obriu
una aixeta, agafeu un glaçó
de gel i observeu el vapor
que ix d’una olla. Tot és aigua?
Quin color té?

 er on comencem a buscar? Usa la llanterna
P
per a descobrir la informació que té la científica
en el seu ordinador.
Solució: Quan es passa la llanterna per l’ordinador
es veu un riu, una muntanya i un núvol amb pluja.
Pinta la màquina tal com la imagines.
Solució: Pot dibuixar el que vulga.

Genial! Heu identificat les formes de l’aigua en la naturalesa, però necessitareu
un bon equip per a observar i analitzar dades i proves. Què ens cal per a ser ajudants
de científica?

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.

Jugueu als disbarats:
Podem investigar amb
una sabata? Ens ajudaria
un nas de pallasso?
I un nino?

 arca els objectes d’aquesta llista que creus
M
que pots necessitar.
 e t’ocorren més objectes que pugues
S
necessitar? Dibuixa’ls.
Solució: Pot marcar el que vulga.
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Els ajudants de científica arrepleguen mostres de llocs molt diversos. Per a arreplegar
proves i buscar informació necessiten una roba especial. Han d’estar preparats
per a qualsevol situació. Quin tipus de roba ens cal per a ser ajudants?

3
1

2

Jugueu a identificar parts
de la cara. Un anomena una
part i l’altre ha d’assenyalar-la.
Feu el mateix amb altres
parts del cos.

Disfressa’t d’ajudant
de científica amb roba que
tingues a casa. Construeix
unes ulleres amb un tros
de cartó i demana ajuda
si en necessites. De segur
que no et reconeix ningú!

 ibuixa’t la cara i el monyo per a completar
D
la silueta.
Arrossega cada peça de roba on corresponga.
Solució: Casquet al cap, vestit al cos, botes als peus.
Dibuixa’t les ulleres.
Solució: Pot dibuixar-les com vulga.

Ara que ja tenim tot el que ens cal, comença l’aventura! L’ordinador
de la científica ens indica el lloc en què hem d’arreplegar les mostres
d’aigua i començar a recopilar informació. On hem d’anar?
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TIV

Mural

Aneu a l’apartat de les TIV i
observeu i llegiu la TIV/riu
i la TIV / estat líquid.

Localitza el riu en el Mural
i compara’l amb el de la
pantalla. S’assemblen?

Feu boletes de plastilina
i fiqueu-les totes en un got.
Estan totes? Doncs feu alguna
cosa perquè no en quede cap.

Pinta els pots perquè tots tinguen aigua.
Solució: Cal pintar tots els pots.
 uants gots han quedat sense aigua?
Q
Arrossega’n el nombre.
Solució: Cap. Cal arrossegar el nombre 0 al requadre
del riu.
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Ja hem trobat aigua al riu. Anem a pel següent lloc! Ací sembla que
fa un poc de fred. Haurem d’anar ben equipats. Cal arreplegar una mostra
d’aigua en aquest lloc, però… De veres que hi ha aigua ací?
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TIV

Mural

Aneu a l’apartat de les TIV i
observeu i llegiu la TIV/neu
i la TIV / estat sòlid.

Jugueu a dibuixar les siluetes
de les vostres mans o d’altres
objectes en un paper i
comproveu com encaixen.

Localitza neu en el Mural.

 bserva les siluetes. Arrossega elements fins
O
on corresponga per a completar el paisatge.
Solució: Roca, pi i estalactita.

Ja hem trobat aigua en dos llocs i en dues formes diferents. Anem a per l’última.
Aquesta forma d’aigua és difícil de veure i d’aconseguir.
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Mural

Jugueu a fer tres xafades
fortes a terra mentre compteu
en veu alta, traieu tres dits
de la mà i compteu-los, feu tres
abraçades, tres palmades,
tres besos…

Jugueu a imaginar formes
en els núvols. Deixeu volar
la imaginació!

Busca en el Mural els núvols
i esbrina per què uns són
blancs i altres foscos.

 n hi ha aigua en el cel? Usa la llanterna
O
per a descobrir-ho.
Solució: Quan es passa la llanterna hi ha aigua
en els núvols.
Fes clic per a pintar els tres núvols.
Solució: Fer clic en els tres núvols.
Pinta el nombre 3.
Solució: Pot pintar-lo com vulga.
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Excel·lent! Ja hem trobat totes les formes de l’aigua, bravo! Tornem al laboratori
per a dir-ho a la científica i comprovar que hem fet un gran treball. De segur
que es posa molt contenta.
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TIV

1

Aneu a l’apartat de les TIV i observeu i llegiu les targetes de totes les formes
de l’aigua que apareixen.

2

Jugueu a col·locar-vos damunt o davall de diferents mobles de la casa.
Aneu amb compte amb el cap!

3

Arreplega una pilota i passa-la per damunt del cap i per davall de les cames.

 rrossega fins a la taula els elements
A
de la informació que has aconseguit.
Solució: Núvol, pot i gel.
 ibuixa una paperera davall de la taula
D
per a arreplegar els papers.

 orna a la làmina 1 per a comprovar que és la
T
informació que necessitaves. Usa la llanterna.
Solució: Quan es passa la llanterna per l’ordinador,
comprovem que necessitàvem aigua líquida, aigua
en forma de gel o neu i aigua en forma de núvol.

Solució: Pot dibuixar-la com vulga.

ENHORABONA! TENIM LA INFORMACIÓ
SOBRE LES FORMES DE L’AIGUA QUE NECESSITA
LA CIENTÍFICA PER A LA MÀQUINA.

Àudios
i vídeos

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.
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REPTE 2

8

13

Continuem, ajudants. La científica ens ha deixat
en la taula les instruccions amb la informació que
necessita ara, però s’han barrejat amb altres
pàgines… Quina serà? És el moment d’usar les
ulleres per a descobrir-ho. La piscina i l’aixeta
s’esvaneixen. La contaminació és el nostre pròxim
repte. Endavant!
La contaminació de l’aigua és un gran problema.
Què passa quan no cuidem les platges? De
segur que a la científica li interessa. A més, tot
el que ocorre a la superfície afecta el fons del mar.
El fem envaeix el fons marí i cal que la màquina

Per a completar amb èxit aquest segon repte, no oblideu
que podeu consultar el Mural, el Llibre rol (pàgines 14-21)
i les TIV.

ho sàpia. Ajudants, no ens podem quedar de braços
plegats. Cal arreplegar el fem, i reciclar és la millor
opció. Espereu, ens avisen d’una emergència!
Un vaixell està perdent petroli i abocant-lo al mar.
Hem de buscar una solució. Usem les ulleres
per a descobrir la taca de combustible.
Que bé, ajudants! Arribem a temps. Hem deixat
el mar net.
Ja tenim prou informació sobre la contaminació
de l’aigua i el que ocorre quan no la cuidem.
Què us sembla si ho contem a la científica
d’una manera diferent?

Mural

Llibre
rol

La màquina ja té la primera part de la informació. Anem al pròxim repte!
Però, què ha passat ací? La científica ens ha deixat les instruccions
amb el que havíem de buscar a la taula, però s’ha barrejat amb altres
papers. Ajudants, esbrinem què necessita!
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TIV

Llibre
rol

TIV

Aneu a la pàgina 14 del Llibre
rol per a conéixer les principals
causes de la contaminació
de l’aigua.

Aneu a l’apartat de les TIV
i busqueu la imatge que
representa l’aigua contaminada.

Ompliu una botella amb aigua
i fiqueu-hi arena o fang dins
per a embrutar-la. Comenteu
què ha passat. Inventeu una
etiqueta i apegueu-la a la botella
per a mostrar que l’aigua està
bruta.

 sa les ulleres per a descobrir quin paper
U
necessitem.
Solució: Quan es passen les ulleres, desapareixen
l’aixeta i la piscina. El paper que necessitem és de
les botelles tòxiques.
Pinta el paper que necessitem.
Solució: Pot pintar-lo com vulga.
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Ajudants! Hem de completar la màquina introduint informació
sobre els problemes que provoca la contaminació de l’aigua en el món.
Però, per on podem començar?

9
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Aneu a la pàgina 16 del Llibre
rol per a observar el que provoca
la contaminació a la platja.

Inventa un senyal que
t’agradaria posar en la teua
habitació. Demana permís
i penja’l a la porta.

Vegeu algun curt, pel·lícula
o vídeo relacionat amb la
contaminació, com per exemple
La granota de tres ulls.
En acabant, comenteu què
us ha semblat.

 inta amb el llapis roig el senyal que prohibix
P
prendre el bany.
Solució: El senyal circular.
Unix cada senyal amb la platja on el posaries.
Solució: El primer amb la platja neta i els altres dos
amb la platja bruta.

Ja sabem que hem de cuidar les platges, però què més podem fer? Mireu el mar,
sembla que un animal trau el cap de l’aigua! Ah, no! És una bossa de plàstic!
Està tot brutíssim! Baixem al fons per a veure què està passant.
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Llibre
rol

Llibre
rol

Torneu a la pàgina 16 del Llibre
rol per a observar què provoca
la contaminació en el mar.
Comproveu quin altre fem
hi apareix.

Agrupa alguns dels teus
joguets segons siguen animals
o persones. N’hi ha algun
que siga les dues coses?

Jugueu a «De l’havana ha
arribat un vaixell carregat de…
animals marins». Haureu de
dir, per torns, tots els animals
marins que conegueu.

 ncercla de roig els animals i de groc
E
les plantes.
Solució: De roig, tortuga, peixos i medusa. De groc,
les algues.
 uè no ha d’estar al mar? Fes clic per a ratllar
Q
el fem.
Solució: Pneumàtic, sabata, bossa, pot i botella.
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Ajudants, hem de fer una parada… No podem deixar la platja així. Hem
de buscar una solució. Què us sembla si arrepleguem el fem i el reciclem?
És la millor manera perquè els residus no arriben al mar.
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TIV

Aneu a l’apartat de les TIV
i observeu i llegiu la TIV/
reciclatge per a identificar
els contenidors de fem.

Fes un tren amb pintures
o retoladors tenint en compte
que els vagons han de seguir
una sèrie, per exemple:
pintura-retolador; llarg-curt…

Organitzeu el racó del reciclatge
a casa i col·laboreu tots en
aquesta tasca.

 rrossega els elements per a completar
A
les sèries.
Solució: Botella gran i botella xicoteta dalt. Bric roig
i bric blau baix.
 inta com correspon el contenidor de vidre
P
i el d’envasos.
Solució: El de vidre de verd, el d’envasos de groc.

Fem arreplegat. Podem seguir. Oh! Sembla que hi ha una emergència.
Hi ha unes taques estranyes en el mar. Necessiten la nostra ajuda. Vinga!
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Llibre
rol

Aneu al Llibre rol i observeu
les pàgines 18-19 per a llegir
sobre el transport dels vaixells
i de les catàstrofes que poden
produir.

Fica dins d’una caixa de
cartó objectes que t’agradaria
transportar-hi com si fora
un vaixell. Ves amb compte
de no tacar res.

Mireu per la finestra i observeu
des d’aquesta. Diferencieu
el que hi ha més prop de casa
i el que hi ha més lluny.

 sa les ulleres per a saber quina taca
U
és de petroli.
Solució: Quan es passen les ulleres desapareix
la roja. La taca de petroli està al costat del vaixell.
 es clic en la taca que està prop del vaixell
F
per a netejar el mar.
Solució: La taca negra.
Dibuixa un peix lluny del vaixell.

4

Jugueu a col·locar-vos tan
prop o tan lluny com siga
possible d’alguna cosa.

Solució: Pot dibuixar-lo com vulga.
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Ajudants, ja sabem què passa si contaminem l’aigua. Tenim prou informació
per a la màquina. Diguem-ho a la científica. Què us sembla si li ho diem
d’una manera diferent? Una poesia pot estar bé…
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Mural

Jugueu amb les paraules.
Digueu una paraula en veu alta
i busqueu-ne d’altres que rimen
amb aquesta.

Inventeu una estrofa més
per a aquesta poesia i reciteu-la
de memòria.

Observa el Mural i localitza
la platja. Està neta o bruta?
T’agradaria estar allí?

 uines paraules rimen? Observa i fes clic
Q
per a encerclar-les.
Solució: Cuidar, mar, nadar, estar.
Dibuixa la teua platja ideal.
Solució: Pot dibuixar-la com vulga.

ENHORABONA! TENIM LA INFORMACIÓ
SOBRE LA CONTAMINACIÓ DE L’AIGUA QUE NECESSITA
LA CIENTÍFICA PER A LA MÀQUINA.
I per a celebrar-ho… Prepareu croquetes en família!
Bon profit! Vos ho mereixeu!

14

REPTE 3

14

19

Ajudants, ara, perquè la científica puga posar
en marxa la màquina, cal centrar-se en com usem
i estalviem l’aigua. Avant, no hi ha temps a perdre.
Usem les llanternes per a saber com arriba l’aigua
a les nostres cases. És el primer pas per a cuidar-la.
Sabeu en quines dues parts de la casa usem més
aigua? Una és la cuina, de manera que aneu amb
compte de no deixar cap aixeta oberta.
L’altre lloc és el bany; quan et llaves les dents, no
deixes mai córrer l’aigua. És important estalviar

tant com puguem. Tampoc hem d’oblidar-nos de
tancar l’aixeta mentre ens ensabonem quan ens
dutxem o ens llavem les mans. Ajudants, aquestes
dades són molt importants per a la màquina.
Mireu, està plovent! Voldrà saber la científica què
fer amb l’aigua de pluja? De segur que sí. La millor
idea és arreplegar-la i reutilitzar-la. Mans a l’obra!
Fantàstic! Hem recopilat molta informació sobre
la cura i l’ús de l’aigua. Vegem què seleccionem per
a introduir en la màquina.

Per a completar amb èxit aquest tercer repte, no oblideu
que podeu consultar el Mural, el Llibre rol (pàgines 22-32)
i les TIV.

Mural

Enhorabona! La màquina està quasi completa. Anem a l’últim
repte! La científica ens demana que ens informem sobre
l’estalvi i la cura de l’aigua. Com podem fer-ho? Comencem
per saber com arriba l’aigua a les nostres cases.

14
1

2

Llibre
rol

Llibre
rol

TIV

TIV

Mural

Aneu al Llibre rol i llegiu les
pàgines 22-23 per a saber per
què l’aigua és un bé que hem
de cuidar i estalviar.

Aneu a l’apartat de les TIV
i observeu i llegiu la TIV/
embassament i la TIV/
depuradora per a completar
l’activitat.

Fes clic per a pintar l’aigua de l’embassament.
Solució: Fer clic en l’embassament.

3

Busca en el Mural quina part
representa el mateix que
aquesta làmina.

 sa la llanterna per a descobrir el camí que
U
recorre l’aigua fins a la casa.
Solució: Quan es passa la llanterna es veu l’aigua
per la canonada central fins al dipòsit, la depuradora
i la casa.
 epassa el camí que recorre l’aigua fins
R
a la casa.
Solució: Repassar el camí que indica la llanterna.
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Ajudants, hem de trobar maneres d’estalviar aigua. I què millor que començar a casa?
Vegem en quines estances en podem trobar. És el moment de pensar. La científica
necessita aquesta informació!
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2

3

TIV

Aneu a l’apartat de les TIV
i llegiu la TIV / ús domèstic
de l’aigua.

Compara la teua cuina amb
la de la làmina. S’assemblen?

Localitzeu tots els
electrodomèstics que tingueu
a casa. Tots usen aigua?

 uants objectes hi ha de cadascun dels que
Q
s’indica? Arrossega el nombre que correspon.
Solució: 1 llavadora, 2 aixetes, 3 pitxers.

4

Fes els nombres 1, 2 i 3
amb plastilina.

 rrossega l’element fins a l’aixeta que goteja per
A
a tancar-la.
Solució: L’aixeta de la dreta.

En la cuina usem molta aigua, de manera que és un bon lloc per a estalviar-ne,
però de segur que n’hi ha més. En quins altres llocs de la casa usem l’aigua?
Ànim, ajudants! A poc a poc anem aconseguint la informació…
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2

3

Parleu sobre què fa la xiqueta
per a estalviar aigua: tanca
l’aixeta.

Feu junts l’acció de llavar-vos
les dents pas a pas. Han de
quedar ben netes!

Busqueu una escala i pugeu
en el primer, el segon o el tercer
escaló, segons digueu. Si no hi
ha escala, feu una seqüència
de passes per a fer la primera,
la segona o la tercera passa cap
a alguna cosa.

 nix per a ordenar els passos que cal seguir
U
per a llavar-nos les dents.
Solució: 1r banyem el raspall; 2n tanquem l’aixeta;
3r ens llavem les dents.
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Ajudants, el bany ens aporta molta informació. Seguim arreplegant dades,
la màquina necessita tots els detalls. Us apeteix jugar a un joc? Així de segur
que no ens deixem res pel camí.
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Llibre
rol

Imita les accions que s’assemblen
en el joc duent a terme tots
els passos que fas quan et
dutxes i et llaves les mans.

Aneu al Llibre rol i llegiu la
pàgina 28 sobre la cura de l’aigua
respecte a la higiene personal.
Arrossega les targetes que més t’agraden.

3

Jugueu al bingo en família.

Solució: Pot triar les que vulga, però és important
fixar-se en l’acció que li permeta estalviar aigua.

S’ha posat a ploure. Creus que podríem fer alguna cosa
amb l’aigua de la pluja? Pensem… Si trobem una manera
d’arreplegar-la i reutilitzar-la, pot ser molt interessant per
a la nostra investigació. Vinga! A la científica li encantarà.

18
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3

4

5

TIV

Llibre
rol

Mural

Aneu a l’apartat de les TIV
i observeu i llegiu la TIV/estalvi
i la TIV / reciclatge de l’aigua.
Penseu altres maneres de
reutilitzar l’aigua.

Aneu al Llibre rol i llegiu les
pàgines 26 i 27 per a ampliar
informació sobre el reciclatge
de l’aigua.

Planteu en un cossiol una
planta per a cuidar-la tots junts.

 uantes plantes necessitem per a tindre més
Q
plantes que arruixadores? Dibuixa-les per
a aprofitar tota l’aigua.
Solució: Cal dibuixar-ne almenys dos més perquè hi
haja quatre o més plantes.

Plantegeu jocs per a comparar
més o menys: hi ha més portes
o finestres? Hi ha més cadires o
taules?

Busca en el Mural on està
plovent.

17

Fixeu-vos quina quantitat d’informació tenim sobre la cura i l’estalvi de l’aigua.
No ens hem deixat res sense investigar. Enhorabona, heu fet una gran faena! Hem resolt
el tercer repte. Ara només ens queda elegir quina informació introduïm en la màquina.

19
1

2

Fes un dibuix per a comunicar
alguna cosa a la teua família:
una norma, una salutació, una
emoció… Intenta que endevinen
què és i, si no, dona’ls alguna
pista.

Jugueu a imitar accions amb
aigua. Aplaudiu si implica
estalvi o mostreu els polzes cap
avall si es malgasta l’aigua.

Assenyala les accions en què s’estalvia aigua.
Solució: Xiqueta llavant-se les mans amb l’aixeta
tancada, xiquet arreplegant l’aigua de la pluja, xiquet
dutxant-se amb l’aixeta tancada.
 es clic per a ratllar les accions en què es
F
malgasta aigua.
Solució: Xiquet a la banyera, xiqueta amb la mànega
oberta parlant, xiquet llançant papers al vàter.

ENHORABONA! TENIM LA INFORMACIÓ SOBRE ELS USOS
I LA CURA DE L’AIGUA QUE NECESSITA LA CIENTÍFICA
PER A LA MÀQUINA.
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ACABEM!

20

Ara arriba el moment de ficar tota la informació en la màquina i posar-la
en marxa… Quina emoció! Usem les llanternes per a veure si funciona. Genial!
La màquina funciona a ple rendiment. La científica està molt contenta.
Moltes gràcies, ajudants!

20
1

2

Felicitats, hem fet tots els passos correctament i hem complit la missió.
La màquina està completa! Només ens queda comprovar si funciona.
Ha sigut un gran treball, enhorabona ajudants!

Compara la màquina amb
la que apareixia en la primera
pantalla. Busca les diferències.

Recordeu els millors moments
de la missió, el que més us ha
agradat, el que menys, si us
ha agradat ser ajudants
de científica…

 rrossega les imatges amb tota la informació
A
que has arreplegat.
 sa la llanterna per a comprovar si la màquina
U
s’encén.
Solució: Quan es passa la llanterna s’encenen tres
botons verds.

MOLTES GRÀCIES! LA MÀQUINA ESTÀ COMPLETA.
SOU UNS VERTADERS AJUDANTS DE CIENTÍFICA.
HEU FET UN GRAN TREBALL.
I ara… Busqueu una bona costera i a redolar com a croquetes!
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Llibre
rol

TIV

Llibre rol:
Quadern de camp
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.
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 2-13),
repte 2 (pàgines 14-21) i repte 3 (pàgines 22-32).

La primera pàgina representa el laboratori
de la científica. Com completaries
la màquina? Dibuixa-ho.
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
Fes memòria
Observeu la pàgina durant un temps determinat i comenteu-la.
En acabant, tanqueu el llibre i tracteu de recordar els elements
que hi apareixen.
A qui t’assembles?
Busqueu persones, animals o plantes que apareixen en les pàgines,
trieu-ne un i imiteu-lo amb gestos i sons perquè la resta de la família
l’endevine.
Vertader o fals

Qualsevol pàgina

8, 9, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 24,
28, 29, 30

Qualsevol pàgina

Situeu en la paret una V o una F. Mostreu una pàgina del Llibre rol i feu
una afirmació sobre alguna cosa del que hi apareix, que pot ser vertadera
o falsa. Per exemple: «L’aigua és de color verd», «El gel està molt calent».
Qui estiga jugant haurà de col·locar-se davall de la lletra corresponent.
En què es diferencien?

7, 8, 9, 13, 16, 17, 27, 28, 30

Seleccioneu dues imatges i comenteu en què s’assemblen i en què es
diferencien.
Si jo estiguera allí…
Tria algunes de les situacions que apareixen en les pàgines i explica què
faries si estigueres allí en aquell moment.

1, 4, 6, 7, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22,
27, 28, 29, 30
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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 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.

Casimira és una... dragona!
EMOCIÓ: ENUIG

Una miqueta més de roig, un poc més de blau i...
llest! El dibuix estava acabat. Casimira se sentia
feliç. (Escenificar l’acció de pintar.)
—És ben bonic! —va dir Sara.
—M’encanta! —la va felicitar Joan.

Casimira va sentir que es posava roja i no va poder
evitar amollar un gran crit d’enuig. (Imitar un crit.)
Semblava una dragona furiosa. De la seua boca es
va escapar un crit, seguit de paraules plenes de foc.
(Imitar una dragona furiosa.)

Els companys d’altres equips es van acostar a
contemplar-lo. Casimira els va contar que havia
dibuixat les seues coses favorites.
—Me’l regales? —va preguntar Maria.
—No puc. És per a la meua mamà —va respondre
molt contenta Casi.

(Enfadada.) —Has trencat el meu dibuix! —les seues
paraules van ressonar en tota la classe.
(Escenificar amb gestos cada acció.) Casimira
va mirar fixament Osiris, va estretir els punys
i va pegar una puntada de peu a terra. (Imitar
les accions.)
(Espantat.) —Ho sent molt, ha sigut sense voler!
—es va disculpar el seu amic.
Casi estava tan enfadada que va pensar que
s’estava convertint realment en una dragona.
Podria tranquil·litzar-se sola? O necessitaria l’ajuda
de la mestra?

De sobte, Osiris va interrompre la conversa.
—Jo també vull vore’l! —va dir entusiasmat, i li va
llevar el dibuix a Casimira, que el subjectava amb
força. Després, es va sentir un (Escenificar amb
gestos el so d’un paper esgarrant-se.) «cratx!»,
seguit d’un grandíssim «oooh!». (Animar el xiquet
perquè ho repetisca.) El paper s’havia trencat.

Ara és el moment de triar un dels dos finals.
Converseu sobre les dues opcions i pregunteu:
prefereixes que es tranquil·litze sola o que
necessite l’ajuda de la mestra?
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Final 1

Es tranquil·litza sola

Final 2

Necessita l’ajuda de la mestra

Casimira es va adonar que Osiris també estava
roig, però de vergonya. (Posar-se les mans a les
galtes.)

Casimira va buscar Gemma immediatament per
a explicar-li el que havia passat. Encara estava
roja i la fúria se li notava en la veu.

—Sé que ha sigut sense voler, Osiris… Però deixa’m
una estona sola, que estic molt enfadada. Era un
regal per a la meua mamà…

—Casi, entenc que estigues enfadada —li va
respondre la mestra—. El fet que es trenque alguna
cosa que t’agrada molt és un motiu ben important
per a sentir-te així. Vine, asseu-te en este coixí
fins que et trobes millor. (Asseure’s en un coixí
imaginari.) Després, podrem buscar la manera
d’arreglar-lo o en farem un de nou.
Casimira va sentir com la calma li tornava al cos.
La profe sabia fer carícies amb les paraules.
I domar una gran dragona! (Imitar un sospir
profund.)

—Ho sent, Casi. Quan et passe l’enuig, si vols,
t’ajude a fer-ne un altre.
Abans d’allunyar-se, Osiris li va fer una besada.
(Escenificar el so d’un bes.) Casimira el va
abraçar. La terrible dragona encara estava
desperta, però ja badallava per a dormir.
(Escenificar el gest i el so d’un badall.)

Jocs per a després del conte
• Tombeu-vos en terra cara amunt i poseu-vos al melic alguna cosa important per a vosaltres. Representeu que
aquesta cosa va en un ascensor que puja quan unflem l’abdomen i baixa quan el desunflem.
• Feu un concurs d’enutjos. Cadascú ha de representar l’enuig més gran que siga capaç de reproduir. Podeu cridar,
moure-vos, picar de peus a terra, sense insultar ni fer-vos mal. Com a variant, podeu mostrar l’enuig només amb el
cap, sense moure la resta del cos; o mostrar-lo sense fer soroll, només amb el moviment. En acabant, parleu de com
us heu sentit, com està el vostre cos, com us batega el cor…

Una mestra que creix i creix
EMOCIÓ: CURIOSITAT

Feia dies que Casimira pensava que la seua profe
havia canviat. L’observava en l’assemblea, en les
activitats, al pati… (Generar expectació.) Estava
segura que hi havia alguna cosa diferent.
(Tocar-se la barbeta per a mostrar dubte.)
Era cert: tenia el mateix monyo arrissat,
el somriure gran i una veu dolça i tranquil·la…
(Escenificar amb les mans una panxa gran.)
Però la panxa li havia crescut. I les galtes, un poc
també… Què li deu haver passat?
Casimira es feia moltes preguntes: «Les panxes
creixen quan som majors? Per què la seua és tan
gran? Es deu haver menjat la pilota del pati?
Fa molt de temps que no la veig».

(Generar expectació.) La intriga era cada vegada
major. (Xiuxiuejant i escenificant amb les mans una
panxa gran.) —Joan, crec que Gemma té un globus a
la panxa —va dir un dia Casimira en veu baixa.
El seu amic va mirar amb atenció. Aquell era un
assumpte seriós.
(Xiuxiuejant i escenificant un globus que s’enlaira.)
—No ho crec. Si fora així, eixiria volant —va
respondre—. I només poden volar les aus. (Imitar
l’acció.)
(Xiuxiuejant.) —Bé, i els insectes i els avions —va
afegir Casimira.
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Llavors, Osiris es va unir a la conversa.
—La panxa de la meua mamà es va fer així de gran
quan el meu germanet estava dins —va dir.
(Escenificar amb les mans una panxa gran.)
—A la meua veïna li va passar el mateix! —va
recordar llavors Joan.
Casimira va pensar que tal vegada la seua mestra
tenia un bebé. (Tocar-se la barbeta per a expressar
dubte.) Però havia de preguntar-li-ho? O era millor
contar-ho als seus pares per a eixir de dubtes?

Final 1

Preguntar-ho a Gemma

Com que li feia vergonya, Casimira va demanar
a Joan que l’acompanyara. Junts li preguntarien
si tindria un bebé. Es van acostar de la mà
i la mestra va escoltar les seues paraules amb
un immens somriure. Això sí que no havia
canviat!

Ara és el moment de triar un dels dos
finals. Converseu sobre les dues opcions
i pregunteu: prefereixes que ho pregunte
a Gemma o que ho conte als seus pares?

Final 2

Contar-ho als pares

Casimira va fer els primers passos cap a la mestra,
però (Escenificar amb les mans cosquerelles
a la panxa.) sentia cosquerelles a la panxa! Li feia
molta vergonya. Per això, va pensar que seria
millor parlar amb la seua família. De segur que
ells tenien la resposta que buscava.

Jocs per a després del conte
• Representeu un xicotet teatret en què fingiu curiositat per alguna cosa.
• Imiteu emocions amb la cara i jugueu a inventar històries de per què hem fet aquesta cara.
• Jugueu a «La poció secreta». Cadascú ha de preparar una poció secreta sense dir per a què serveix.
La resta ha d’endevinar-ho per mitjà de preguntes.
• Jugueu a «Tinc alguna cosa a la sabata». Un membre de la família camina com si tinguera alguna
cosa a la sabata. Se la lleva, la mira, l’olora i la mou intentant esbrinar què hi ha dins.
Mentrestant, la resta fa preguntes: Què pot ser? Una pedra? Una moneda?
Què no pot ser? Un elefant? Un dinosaure? Finalment, exclamar:
«A la sabata tenia… un peu!».
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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

Una màquina per a l’aigua
Soc una científica
que necessita ajuda.
Per a fer una màquina
que protegisca l’aigua.

Esta màquina servirà
per a cuidar mars i oceans.
Esta màquina ho farà
amb una ajuda inestimable.

Esta màquina servirà
per a cuidar mars i oceans.
Esta màquina ho farà
amb una ajuda inestimable.

Esta màquina servirà
per a cuidar mars i oceans.
Esta màquina ho farà
amb una ajuda inestimable.

Escolta amb molta atenció,
observa la naturalesa
i arreplega informació
de les aigües del planeta.

Cançó

1 Balleu seguint el ritme de la cançó i actueu

com si fóreu la científica que canta.
Acompanyeu la lletra amb gestos. Per exemple,
feu que us poseu el vestit especial, que
observeu la naturalesa…
2 Jugueu a fer que camineu per un bosc

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 Poseu en terra dues cordes o feu dues ratlles

paral·leles que simulen un camí molt estret, tan
estret que només pugueu posar un peu davant
de l’altre. És un pont. Jugueu a travessar-lo de
pressa o lentament. I si caieu al riu, us quedeu
congelats.

i comença a ploure. Ajoqueu-vos i feu una bola
amb el cos per a no banyar-vos. Seguiu
caminant i, quan trobeu un riu, moveu
els braços com si nadàreu… fins que veieu
una cascada. Llavors, salteu com si volguéreu
arribar-hi. En acabant, podeu arribar a la vostra
destinació o improvisar altres camins.
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PISTA 4

Audició Valsos, de J. Strauss II
En aquesta audició, gaudireu d’una música per a ballar com un rei del segle xix.

1 Poseu sal o arena en una safata. Imagineu que

3 Amb uns calcetins grossos que esvaren bé

la safata és una pista de gel i heu de ballar-hi
damunt, seguint el ritme de la música amb
els dits.

o un drap a cada peu, imiteu els patinadors
sobre gel i danseu pel corredor o un lloc
semblant, primer el peu dret cap a davant
i obrint, en acabant el peu esquerre cap a
davant i obrint, i després els dos peus al centre.
Cal patinar al ritme del vals, sense alçar
els peus de terra.

2 Dibuixeu-vos en el palpís d’un dit una careta

somrient amb ulls, nas i boca, i balleu amb
els dits seguint el ritme de la música; feu
moviments llargs i lents com si fóreu grans
patinadors.

PISTA 5

Audició Música relaxant
En aquesta audició, escoltareu diferents sons relaxants.

1 Escolteu la música tombats a terra amb

els ulls tancats. Agafeu un pinzell i feu-vos,
entre vosaltres, cosquerelles suaus a les mans,
els braços, la cara… Els moviments han de ser
lents i seguir el ritme de la música.

2 Quins sons heu escoltat durant l’audició?

Us ha semblat com si algú anara colpejant
alguns objectes? Voleu intentar fer música?
Comença el concert! Busqueu objectes
i colpegeu-los entre si per a produir sons.
Per exemple: un llapis sobre una taula o una
estora, una goma d’esborrar que cau a terra,
dos joguets quan es colpegen…
3 Moveu-vos al ritme de la música amb

moviments lents, llargs…
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PISTA 6

Audició Gira i gira
En aquesta audició, escoltareu música ràpida.

1 Dibuixeu la música que heu escoltat. Agafeu

paper i pintures de colors i expresseu el que us
ha transmés la música.

2 Balleu lliurement al ritme de la música.
3 Feu un circuit a terra amb tubs de rotllos

de paper. Poseu-los en fila amb un espai de
separació d’un parell de peus entre cadascun.
Cal arribar al final del camí, primer esquivantlos d’un en un. Un per la dreta i l’altre per
l’esquerra, i així fins al final. En acabant, cal
passar dos tubs per la dreta i dos per l’esquerra.
Podeu intentar fer el recorregut caminant cap
arrere, serà més divertit! Això sí, no pot caure
cap tub.

PISTA 7

Audició Música relaxant per a mandala
En aquesta audició, escoltareu diferents sons relaxants relacionats amb la naturalesa.

1 Intenteu imitar el so de la neu. Sona la neu

quan cau? Per què? Imiteu altres sons de
la naturalesa.
2 Al ritme de la música, feu la coreografia

següent: asseguts amb el cap recolzat i els ulls
tancats, moveu-vos lliurement seguint el ritme
de la música. Si us apeteix, moveu-vos per
l’espai i adopteu la postura que us agrade més.

3 Escolteu la música i desplaceu-vos per terra,

primer tombats d’esquena amb els braços al
llarg del cos, intentant moure-vos només usant
les cames. Després, cara avall usant només
les mans, amb les cames estirades i sense
moure-les. Per a acabar, tombats cara amunt
amb les mans a la panxa i bufant com
si unflàreu un globus mentre escolteu
relaxadament els sons de la naturalesa.
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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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RECORDE OBJECTES

Asseguts en posició Mi
ndful, feu un parell
de respiracions profun
des. Porteu l’atenció
per un moment a la vo
stra respiració, a les vo
stres
sensacions corporals
i al recolzament de les
natges
sobre terra. Passats un
parell de minuts, ensen
yeu
una safata amb sis ob
jectes, per exemple, un
lla
pis,
unes tisores, un cotxe
… Observeu-los duran
t
quaranta segons, tap
eu-los i intenteu record
ar
quins objectes hi havia
.

EXERCITANT
ELS NOSTRES SENTITS
Asseguts en posició Mindful, jugueu amb
els sentits:
• Oïda: toqueu una campana, un xilòfon
o un tambor. Jugueu a alçar la mà quan
s’extingisca el so i no escolteu res més.
• Tacte: fiqueu en una bossa opaca objectes
o fruites. Introduïu la mà i toqueu
els diferents elements. No es tracta
d’identificar-los, sinó sols de tocar-los
i parar atenció a les sensacions
que produeixen en la mà o en el cos
les diferents textures.
• Olfacte: oloreu diferents productes de la casa
(colònia, vinagre, oli…). Jugueu amb la
distància i aneu acostant-vos, fins on sou
capaços d’olorar-los, què passa si us hi
acosteu molt… Observeu les sensacions
que us produeixen les diferents essències.
• Gust: assaboriu trossos de poma o una altra
fruita de forma conscient.
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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?

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!

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.
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

PLUJA DE COLORS

GEL BRILLANT

TALLER 3

CARRERA DE COLORS
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TALLER 1

PLUJA DE COLORS

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

Materials
Aigua
Comptagotes o cullereta
	Envasos transparents:
un de gran i diversos de xicotets
Escuma d’afaitar
	Témperes (normals o fluorescents)
o colorant alimentari
Llanterna ultravioleta

Si no teniu colorant ni témperes, també es pot tenyir
l’aigua amb clarions de colors.
I com convertir una llanterna normal en una
d’ultravioleta? Molt fàcil, apegant-hi cinc capes de cinta
adhesiva pintada amb retolador permanent blau.

PASSOS A SEGUIR

Heu creat alguna vegada una pluja de colors? Ara és el moment!
1

 gafeu escuma d’afaitar o colorant alimentari, aigua, un comptagotes o una cullereta i envasos
A
transparents: un de gran i diversos de xicotets.

2

 mpliu d’aigua l’envàs gran. Us atreviu a abocar-hi escuma d’afaitar? L’escuma flota o no?
O
Sorprenent!

3

 s el moment de preparar els colors! Aboqueu aigua en els envasos xicotets i tenyiu-la. Quins
É
colors utilitzareu? Compte, que no es repetisquen! Ara, a remenar, però vigileu que es no vesse.

4

 fegiu a poc a poc, sobre l’escuma d’afaitar, amb un comptagotes o amb una cullereta, els colors
A
que heu preparat.

5

Observeu com cau la pluja de colors per davall de l’escuma d’afaitar! Els colors s’ajunten?

6

Últim pas! Apagueu la llum, enceneu la llanterna i a gaudir de les creacions!

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

GEL BRILLANT

Materials
Aigua
Glaçonera o bosses zip
Cartolina blanca
Envasos transparents
Periòdics o cartons
Témperes o colorant alimentari

Si no teniu colorant ni témperes, també es pot tenyir
l’aigua amb clarions de colors.
Si useu témpera fluorescent, no us oblideu d’encendre
les llanternes ultravioletes.

PASSOS A SEGUIR

Voleu experimentar què se sent quan es pinta amb gel? Comencem!
1

 rimer, heu de reunir el material. Necessitareu envasos transparents, una glaçonera o bosses zip,
P
pintura o colorant alimentari i una cartolina blanca.

2

 boqueu aigua en els envasos xicotets i tenyiu-la. Quins colors utilitzareu? Compte, que no es
A
repetisquen! Ara remeneu, però vigileu que no es vesse.

3

 mpliu amb compte la glaçonera o les bosses zip. Si useu la glaçonera, vigileu que no es barregen
O
els colors!

4

Introduïu en el congelador la glaçonera o les bosses preparades.

5

 oleu sentir fred a les mans? Poseu les cartolines, el cartó, els periòdics… al centre de la taula,
V
aboqueu-hi els glaçons i toqueu-los.

6

 rriba la part més divertida: crear una obra d’art. Agafeu un glaçó i feu-lo esvarar per la cartolina.
A
Podeu canviar de color!

Us agrada? No deixeu de mirar el vídeo d’aquest taller: Gel brillant !
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TALLER 3

CARRERA DE COLORS

Materials
Aigua
Envasos transparents
Llanterna ultravioleta
Tovallons de paper o paper higiènic
Témperes o colorant alimentari

Si no teniu colorant ni témperes, també es pot tenyir
l’aigua amb clarions de colors.

PASSOS A SEGUIR

Esteu preparats per a fer una carrera? Quin color arribarà primer? Pareu atenció!
1

 repareu el material. Necessitareu tres gots transparents, dos tovallons de paper i témperes
P
o colorant alimentari.

2

Ompliu d’aigua els gots. Quins colors utilitzareu? Afegiu a cada got unes gotes de pintura
o colorant alimentari i remeneu.

3

Doblegueu els tovallons, o useu paper higiènic, i doneu-los forma de xurro.

4

Ha arribat el moment de posar els gots en fila! Molt important: tornar a remenar l’aigua!

5

Toca el més difícil! Introduïu cada extrem dels tovallons en un got diferent, de manera
que els tres gots queden comunicats.

6

 ixeu-vos bé: quin color puja més ràpid? El que puge més de pressa guanya la carrera!
F
Sabeu quins colors acabaran per barrejar-se? Si voleu veure-ho, tingueu paciència!

Us agrada? No deixeu de mirar el vídeo d’aquest taller: Carrera de colors !
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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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