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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  
del 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.

Benvingudes, 
famílies!

AVANT! L’AVENTURA CONTINUA A CASA  I LA DIVERSIÓ ESTÀ ASSEGURADA.

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.
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Hola, famílies! 
Soc Beni. 

Ja em coneixereu.

Només volia dir-vos que, 
abans de llegir res de res, 

pregunteu als vostres fills i 
filles, que siguen ells els 
que primer us conten de 

què va l’aventura… Us 
sorprendreu!

Hi ha un gnom al bosc la missió del qual és cuidar els animals 
que hi habiten. Prepara beuratges per a curar les malalties. Ara 
prepara un xarop de tardor per als constipats, però li falten tres 
ingredients. Trobar cadascun d’aquests ingredients serà un 
repte diferent i, per a resoldre’ls, els xiquets i les xiquetes es 
convertiran en aprenents per a fer pocions.

ASSOLIMENT FINAL
Elaborar un beuratge curatiu 

per als animals del bosc.

MISSIÓ
Recollir tres ingredients per a 

elaborar una poció.

POCIÓ
DE TARDOR

Missió

REPTE 3
Arreplegar els udols d’una 
rabosa àrtica.

REPTE 2
Arreplegar una pedra volcànica 
del volcà Mauna Loa.

REPTE 1
Arreplegar tres gotes d’aigua 
del llac Ness.

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

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

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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Perquè us feu una idea dels ingredients que trobareu al llarg  
de la missió que heu de resoldre, el Mural és una gran ajuda.  
Podeu observar i anomenar elements relacionats amb cada repte.

•  En el primer repte, observeu els elements del segon prestatge  
de la prestatgeria.

•  En el segon repte, observeu el recipient que hi ha davall  
del segon prestatge.

•  I en el tercer repte, observeu els animals del bosc.

Quins ingredients haurem de recopilar per a la missió?  
Observem i juguem amb el Mural

La missió: Poció de tardor Mural TIV

Assenyaleu tots  
els animals que 
apareixen. Quins 
tenen en el nom  
la lletra o? (Ocell, 
mussol, cérvol, talp, 
teixó, rabosa, conill).

Veig, veig… una prestatgeria amb molts 
recipients. Què tindran? Al primer prestatge veig, 
veig… lluerna i veig, veig… mocs de trol. Què hi 
haurà al segon? Imagineu i comenteu.

Imagineu que sou el cérvol 
del bosc i que voleu anar fins 
al llibre que hi ha damunt  
de la taula, però sense passar 
per on està la rabosa. 
Assenyaleu l’itinerari que 
seguiríeu i expliqueu les 
accions que hauria de fer  
i les dificultats que hauríeu 
de superar.

Trieu un dels animals que apareixen al bosc i imiteu els 
moviments que fa quan es desplaça (caminant, corrent, 
saltant, volant…), recorrent tota la casa. Aneu amb 
compte de no xocar-vos amb els mobles!

Ha arribat el moment de la 
calma! Tombeu-vos igual com 
està el gnom, tanqueu els ulls  
i escolteu una música relaxant.

Mireu el llibre que hi ha al costat del flascó amb 
lluernes. De què tractarà? Qui l’haurà escrit?  
Per a què servirà? Imagineu-ho i comenteu-ho.

Imagineu que esteu preparant  
un beuratge que pot fer volar les 
persones, els animals i les coses. 
Primer penseu en els ingredients 
que pot tenir; després, tireu-los a la 
marmita anomenant-los, simulant 
que els esteu mesclant.

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 cadascun dels ingredients i dels llocs en què es troben, 
podeu anar a les Targetes d’informació visual (TIV).

Voleu trobar els elements  
discordants? Ací teniu algunes pistes.  

És un animal que viu en caus (teixó, talp, 
conill). Té un olfacte molt fi (teixó, conill).  

No s’hi veu molt bé. Solució: el teixó que porta 
ulleres. Següent repte: És un animal que pot 

menjar bellotes (esquirol, conill, cérvol).  
Pot agafar les bellotes amb la mà.  

Solució: l’esquirol que hi ha darrere  
del talp i porta un pitet.

A MÉS, EL MURAL DONA MOLT MÉS JOC…
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Se sol·licita col·laboració. Hi ha un gnom al bosc la missió 
del qual és cuidar els animals que hi habiten.

Prepara beuratges per a curar les malalties. Ara està fent el 
xarop de tardor per a curar els refredats, però li falten tres 
ingredients. Voleu ser aprenents de fer pocions i ajudar-lo i 
anar a buscar-los?

Tots els anys el gnom fa un beuratge curatiu per 
als animals del bosc, però li falten ingredients. Si 
observem bé la marmita màgica amb la llanterna 
descobrim que… el primer ingredient són tres gotes 
d’aigua màgica! Però on les podem trobar? El gnom 
ens entrega tres fotos de tres destinacions 
possibles. El primer lloc on hem d’anar és Escòcia, 
però abans ens hem d’equipar amb un vestit molt 
especial, perquè un aprenent de pocions ha 
d’agafar els ingredients amb seguretat i adaptar-se 
a qualsevol mena de clima.

Ja estem a Escòcia en un misteriós castell. El 
gnom ens ha comentat que allí hi ha un 
embruixador que pot tenir les gotes d’aigua màgica. 
Però el bruixot no les té! Enviem un missatge al 

I arriba el moment més esperat… 
Comença la missió!

Abans de començar a descobrir 
les pantalles, heu d’escoltar  
el missatge que ens envia Beni. 
Doneu-li a l’àudio en el digital  
o llegiu-lo junts.

Ens submergim en el Joc Croqueta!

REPTE 1

gnom perquè ens done una altra pista i continuem 
buscant. El gnom ens respon que per a conéixer la 
pista següent hem d’usar les nostres ulleres 
especials i veure bé el seu missatge. El llibre 
s’esvaeix!, per la qual cosa hem de buscar en un 
pergamí.

Obrim el pergamí i trobem la tercera pista:  
un monstre en un llac custodia les gotes. Però… 
quin llac serà i què custodiarà? És el llac Ness! Ens 
n’anem cap allà. Ja hem arribat al llac Ness. Ara 
cal recollir les gotes que custodia el monstre. 
Bravo, aprenents! Ja tenim el primer ingredient.

Repte complit!

11 77

I per a carregar les piles al màxim 
canteu la cançó Una poció que cura. No oblideu que la teniu també  
en versió karaoke.

Cançó 

Per a completar amb èxit aquest primer repte, no oblideu que podeu  
consultar el Mural, el Llibre rol (pàgines 2-11) i les TIV relacionades  
amb el primer ingredient (1-20).

TIVMural Llibre 
rol
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Aprenents! Observeu la pantalla. El gnom està elaborant el seu beuratge 
curatiu per als animals del bosc, però li falten ingredients. Observarem 
de nou la pantalla amb la llanterna per a veure si descobrim el primer 
ingredient.

Mural

Aneu a l’apartat de les TIV i 
observeu i llegiu la TIV/gnom 
per a saber qui són els gnoms i 
les activitats que fan.

1

11

Solució: En passar la llanterna sobre els vapors de  
la marmita, apareixen tres gotes d’aigua màgiques.

Solució: Cal dibuixar tres gotes d’aigua.

Solució: Cal fer clic en les llàgrimes de granota, 
pólvores de lluerna i mocs de trol.

  Utilitza la llanterna i descobrix quins 
ingredients li falten al gnom.

  Dibuixa el primer ingredient que has 
de trobar.

  Fes clic en els ingredients de la poció.

TIV

Feu un llistat de la compra, o  
de la roba per a un viatge, o dels 
ingredients per a un dinar, o… 
dels regals per al teu pròxim 
aniversari!

3

Observeu al Mural la casa del 
gnom, la marmita, els diferents 
flascons amb pocions i 
beuratges dels prestatges, les 
flors posades a assecar i el llibre 
de beuratges que hi ha damunt 
d’una taula.

2

Ja sabem que el primer ingredient són tres gotes d’aigua màgica, però… 
on les podem trobar? El gnom ens entrega tres fotos de tres destinacions 
possibles. A on hem d’anar?

22

Solució: En fer clic en la primera fotografia, 
apareixen les tres gotes d’aigua màgica, per això el 
primer lloc on hem d’anar és a Escòcia i començar 
amb el primer repte.

  Fes clic on s’indica i descobrix en quin lloc  
es troben les gotes màgiques.Comenta a quin lloc de les 

fotografies t’agradaria anar, amb 
qui i per què. Quin joguet, peluix 
o objecte especial t’emportaries 
al viatge?

3

Aneu a l’apartat de les TIV i 
observeu i llegiu la TIV/Escòcia 
per a saber més sobre aquesta 
nació.

1

Aneu a la pàgina 4 del Llibre 
rol i informeu-vos sobre el clima 
d’Escòcia i els seus paisatges.

2

TIV Llibre 
rol
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A Escòcia! Ens n’anem a Escòcia! Però atenció, ens preparem perquè un aprenent  
de pocions ha de portar un vestit molt especial per a poder agafar els ingredients  
amb seguretat i adaptar-se a qualsevol clima.

33

Solució: Aquesta pantalla és per a preparar-se com  
a aprenent de pocions.

Solució: Pot dibuixar-se les ulleres que vulga.

  Arrossega el vestit especial d’aprenent  
de pocions fins a la silueta del personatge  
que és com tu.

  No oblides dibuixar-te les ulleres!
Comenta com et vestiries per a 
un clima plujós i fred i després 
dramatitza que estàs xafant 
tolls!

3

Imagina que portes posada  
la gorra ultrasensorial i que pots 
veure a través de les parets. Què 
t’agradaria veure o investigar?  
A quins llocs aniries?

4

Toqueu les diferents parts  
del cos que, per torns, aneu 
indicant: cap, colzes, genolls, 
palmells de les mans… Primer 
amb els ulls oberts i després 
amb els ulls tancats. Què us ha 
resultat més fàcil de fer?

1

Imagineu que teniu posades les 
supersabatilles que salten i 
corren i desplaceu-vos amb 
aquestes per tota la casa, amb 
molta cura i sense trencar res!

2
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Amb el nostre vestit especial, ens n’anem a un misteriós 
castell d’Escòcia. El gnom ens ha comentat que allí hi ha un 
bruixot que pot tindre les gotes d’aigua màgica.

44

Solució: Cal puntejar de verd tots els pots de 
llàgrimes de granota del primer prestatge i de groc, 
alguns de pols de lluerna del segon prestatge. Al 
tercer, haurien d’estar les gotes d’aigua màgica, però 
no hi ha res; per tant, hem de continuar buscant.

  Punteja de verd tots els pots amb llàgrimes  
de granota i de groc alguns pots amb pólvores 
de lluerna.

Dibuixa en un foli tres pots 
d’ingredients de beuratges plens 
d’ulls de granota. Un en què tots 
siguen de color verd; un altre en 
què només alguns siguen verds; 
i un altre on cap ull de granota 
siga d’aquest color. Compte amb 
el que fas, que t’estan vigilant! 

4

Localitza al Mural els flascons 
que poden tindre mocs de trol, 
cucs de llum, pols de lluerna, 
llàgrimes de granota i gotes 
d’aigua màgica.

1

Aneu a la pàgina 6 del Llibre rol 
per a informar-vos sobre la 
finalitat amb la qual construïen 
els castells a Escòcia.

2

Aneu a l’apartat de les TIV  
i observeu i llegiu la TIV del 
castell d’Eilean Donnan per  
a saber-ne més.

3

Mural TIVLlibre 
rol



10

Vaja, el bruixot no té cap pot amb gotes d’aigua màgica! No li’n queda cap!  
Enviem un missatge al gnom perquè ens done una altra pista. El gnom ens respon 
que per a conéixer la pista següent, hem d’usar les ulleres especials.

55

Solució: Cal arrossegar els gomets dins del  
nombre 0.

Solució: En passar les ulleres pel missatge del gnom, 
s’esvaeix el llibre, per la qual cosa hem de buscar  
en un pergamí.

  Arrossega gomets per a emplenar el nombre 
zero.

  Utilitza les ulleres i descobrix la següent pista.

Dramatitzeu una trucada 
telefònica primer entre 
vosaltres i després, amb la 
persona que elegiu.

1

Mostra 0 dits de la mà.2

Fes el nombre 0 amb plastilina, 
o amb una goma elàstica, o amb 
un cordell o amb un bri de llana. 
Com t’ha quedat?

3

Aprenents, ja tenim una altra informació valuosa, al pergamí trobem  
la tercera pista: Serem capaços de desxifrar-la? A on haurem d’anar ara? 
A un llac! Però hi ha un monstre que custodia alguna cosa. Quin llac serà? 
I què custodiarà?

TIV

Aneu a l’apartat de les TIV  
i observeu i llegiu la TIV/llac 
Ness per a saber més sobre  
el llac.

1

Aneu a la pàgina 8 del Llibre rol 
per a informar-vos de quin llac 
d’Escòcia té un monstre.

2

66

Solució: Cal clicar sobre les paraules: BUSSEJAR, 
NADAR, MIRAR i BRILLAR.

Solució: En clicar en la zona que s’indica (davall del 
monstre), apareixen les tres gotes d’aigua que estem 
buscant i el llac és el llac Ness, perquè és l’únic llac 
d’Escòcia que té un monstre.

  Fes clic per a encerclar les paraules que acaben 
igual.

  Fes clic on s’indica per a descobrir què custodia 
el monstre.

Dramatitzeu que sou el monstre 
i que bussegeu al llac, jugant a 
atrapar-vos. Però… penseu com 
us atrapareu. El monstre no té 
mans!

3

Llibre 
rol
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Bravo, aprenents! Ja estem al llac Ness, i ara cal recollir les gotes.77

Solució: Cal dibuixar el que s’indica i en arreplegar 
les gotes d’aigua hem resolt el primer repte.

  Dibuixa dins del pot dos gotes més grans que  
la del model i una més xicoteta.

Compareu parts del vostre cos. 
Comenceu per una mà i 
compareu quines parts del cos 
són més grans que la vostra mà 
i quines parts del cos són més 
menudes. Teniu la cara més 
gran que la mà?

1

Dibuixeu en un foli un xiquet. 
Intercanvieu-vos els folis i 
dibuixeu al costat del xiquet que 
ja està dibuixat, un xiquet més 
gran i a l’altre costat, un xiquet 
més menut.

3

Agafa un llapis de color. Col·loca 
a un costat un llapis més gran  
i a l’altre un llapis més xicotet.

2

L’ENHORABONA, APRENENTS! HEU TROBAT EL PRIMER 
INGREDIENT: TRES GOTES D’AIGUA MÀGICA!
I per a celebrar-ho… Moveu l’esquelet amb la cançó Fes la 
croqueta! Si sou dels més atrevits, podeu aprendre la 
coreografia completa del ball en 
http://croqueta.edelvivescomunitatvalenciana.com.

Àudios  
i vídeos



12

Hem rebut un nou missatge del gnom! Cal buscar 
el segon ingredient! Una pedra que només es troba 
a Hawaii. Però com que el gnom no recorda el lloc 
on estava, ens comenta tres itineraris possibles 
que hem de recórrer.

El primer lloc al qual cal anar és Honolulu, una 
ciutat de Hawaii on ens reben amb un collaret de 
benvinguda. Recorrem tota la ciutat, els edificis, els 
carrers, els parcs… per a veure si trobem la pedra. 
On estarà? Vaja! A la ciutat no estava. Hem d’anar 
al segon lloc que ens va dir el gnom, al Parc 
Nacional.

REPTE 2

Hi ha molts animals. Trobarem la pedra entre ells? 
Quina mala sort! Tampoc l’hem trobada al Parc 
Nacional. La nostra última possibilitat és anar al 
volcà, el tercer lloc que ens va comentar el gnom. 
Però no sabem com arribar-hi. Seria una bona idea 
seguir els cartells! Per fi arribem al volcà! Però hi 
ha tantes pedres que no sabem quina serà. 
Estarem oblidant alguna pista? Usem la llanterna i 
veiem una pedra dins del volcà. Sí, és aquella 
pedra! Ja sabem quina cal agafar. Tenim el segon 
ingredient i hem resolt el segon repte!

88 1313

Per a completar amb èxit aquest segon repte, no oblideu que  
podeu consultar el Mural, el Llibre rol (pàgines 12-21) i les TIV  
relacionades amb el segon ingredient (21-40).

TIVMural Llibre 
rol

Hem rebut un nou missatge del gnom: hem de buscar el segon ingredient, una pedra 
que només es troba a Hawaii. Ens n’anem a Hawaii! Però hi ha un problema, el gnom 
no recorda el lloc on estava, i ens comenta tres itineraris possibles que hem de 
recórrer.

TIV

Aneu a l’apartat de les TIV  
i observeu i llegiu la TIV/illes  
de Hawaii per a saber més sobre 
aquest arxipèlag.

1

88

Solució: En resoldre el laberint, sabem que el primer 
lloc al qual cal anar és la ciutat; el segon, el Parc 
Nacional, i el tercer i últim, el volcà.

  Resol el laberint per a descobrir l’ordre de 
l’itinerari utilitzant el color que té el nombre  
en cada recorregut.

Dramatitzeu tota la família un 
lliurament de premis en què 
s’anomenen els premiats de tres 
en tres perquè pugen a un podi 
per a ser 1r, 2n o 3r. Us ha fet 
vergonya arreplegar els premis? 
Què es premiava?

2

Dibuixa un bloc de pisos amb 
tres plantes i digues quina és  
la planta 1a, 2a i 3a. Vius tu en 
alguna d’aquestes?

3
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El primer lloc de l’itinerari és Honolulu, una ciutat de Hawaii i allí ens 
reben amb un collaret de flors de benvinguda. Que bonic que és! Venim 
molt abrigats d’Escòcia i ací fa molta calor. Haurem de posar-nos una 
mica més còmodes per a buscar la pedra.

TIV

Aneu a l’apartat de les TIV  
i observeu i llegiu la TIV/collaret 
lei per a saber més sobre aquest 
collaret.

1

Aneu a la pàgina 12 del Llibre 
rol per a saber què és un collaret 
lei i per a què es fa.

2

99

Solució: Cal arrossegar les flors grans i xicotetes  
de manera alterna fins a completar el collaret.

  Arrossega les flors per a completar el collaret 
hawaià seguint la sèrie.Converseu sobre com han de 

canviar les nostres peces de 
roba d’aprenents per a aquesta 
missió. Necessitarem l’abric per 
a tots els climes?

3

Llibre 
rol

Fes una polsera amb goma 
elàstica, granadures de dos 
colors i de mides diferents. 
Quan l’acabes, la pots regalar a 
qui vulgues de la teua família. 
Segur que li agradarà molt!

4

Dibuixa en un foli un cuc el cos 
del qual (format per cercles), 
seguisca una sèrie de dos colors 
i dues mides diferents. Demana 
permís i penja’l a la nevera per a 
decorar-la.

5
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Seguim a Honolulu. Visitarem la ciutat, els edificis,  
els carrers, els parcs… per a veure si podem trobar la pedra.  
La trobarem? On estarà?

1010 MuralTIV Llibre 
rol

Aneu a l’apartat de les TIV  
i observeu i llegiu la TIV/
Honolulu per a saber més sobre 
aquesta ciutat.

1

Aneu a la pàgina 14 del Llibre rol 
per a comprovar que la imatge 
que apareix en la làmina 
correspon a la platja de 
Honolulu.

2

Solució: Cal marcar de verd a la ciutat tots els 
elements que ens indiquen i encerclar de roig la 
pedra.

  Busca els elements i marca’ls de color verd.  
Usa el color roig per a encerclar l’element  
que no has trobat a la ciutat.

Localitza la pedra al Mural. 
(Està davall del segon prestatge 
en un recipient de vidre 
juntament amb altres pedres). 
Trobes més pedres al mural? 
T’agraden les pedres? Com són 
les que t’agraden? Quan vas al 
camp, n’agafes? Què fas quan 
n’agafes?

3

On t’agradaria viure més?  
En un poble o en una ciutat? 
Tens família en un poble?

4



15

Vaja! A la ciutat no estava la pedra. Hem d’anar al segon lloc 
que ens va dir el gnom, al Parc Nacional on hi ha un munt 
d’animals. Hi trobarem la pedra?

TIV

Aneu a l’apartat de les TIV i 
observeu i llegiu la TIV/petrell 
de les Hawaii i la TIV/ Parc 
Nacional de Haleakala per a 
saber més sobre aquest animal i 
el Parc Nacional.

1

Aneu a les pàgines 16 i 17 del 
Llibre rol per a saber-ne més 
sobre els animals i les plantes.

2

1 11 1

Solució: En clicar en els animals que volen (4 ocells  
i 2 papallones) no trobem la pedra.

Solució: En clicar en els animals que no volen 
(tortuga, granota i sargantana), no trobem la pedra, 
per la qual cosa hem de continuar buscant.

  Fes clic en els animals que volen.

  Fes clic en l’animal que no vola.

Llibre 
rol Mural

Assenyala en el Mural els 
animals que volen. Anomena 
ara els que no volen.

3

Desplaça’t lliurement i amb cura 
per tota la casa, com un dels 
animals que apareixen en la 
pantalla. T’ha resultat fàcil?

4
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Quina mala sort! Tampoc hem trobat la pedra al Parc Nacional. La nostra 
última possibilitat és anar al volcà, el tercer lloc que ens va comentar el gnom. 
Però no sabem com arribar-hi. Seria una bona idea seguir els cartells!

TIV

Aneu a la pàgina 18 del Llibre 
rol per a descobrir com es diu  
el volcà de la pantalla.

1

Aneu a l’apartat de les TIV i 
observeu i llegiu la TIV/volcà 
Mauna Loa per a saber més 
sobre aquest volcà.

2

1212

Solució: En arrossegar i col·locar els senyals 
(començant per dalt: ciutat, volcà, platja), ens 
informen d’on està el volcà.

Solució: En clicar en el camí correcte, ja sabem quin 
camí ens conduirà fins al volcà.

Solució: En clicar en el senyal del volcà, ratifiquem 
que el camí que havíem triat abans és el correcte.

  Observa els senyals i arrossega els cartells fins 
on corresponga.

  Fes clic en el camí que has d’agafar ara.

  Fes clic en el senyal que indica com anar  
al volcà.

Jugueu a la «visita guiada».  
Feu una visita per les diferents 
habitacions de la casa, però 
sense parlar. Només heu de 
fixar-vos en els senyals que  
un de vosaltres marcarà en un 
paper: fletxes cap avant, cap 
arrere, cap a un costat o un 
altre… Us heu entés bé?

3

Llibre 
rol
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L’ENHORABONA! HEU TROBAT EL SEGON INGREDIENT: 
LA PEDRA VOLCÀNICA!
I per a celebrar-ho… Prepareu croquetes en família! Bon profit!

1313
Aprenents, per fi arribem al volcà! Però hi ha tantes pedres que no sabem quina serà. 
Ens estarem oblidant d’alguna pista? Cal tornar a la pantalla 12 i recordar com és la 
pedra que no vam trobar a la ciutat. Sabrem quina és la que cal agafar?

Solució: En passar la llanterna pel volcà, es veu la 
pedra que estem buscant.

Solució: En clicar en la pedra volcànica (última pedra 
de la dreta de la pantalla) hem resolt el segon repte.

Solució: Cal puntejar dins del nombre 4.

  Usa la llanterna per a observar de nou la làmina 
12. Què hi veus?

  Fes clic en la pedra que necessita el gnom.

  Punteja el nombre 4.

Doneu-vos 4 abraçades mentre compteu en veu alta. Ho podeu repetir totes  
les vegades que vulgueu! I si sou diversos membres a la família, podeu fer 
abraçades a cadascun d’ells!

1

Agrupa 4 objectes de la cuina, el saló, la teua habitació… Quina agrupació t’ha 
agradat més?

2

Pega 4 palmades ràpides i després, 4 palmades lentes. Repeteix diverses vegades 
aquesta acció i veuràs quin ritme més divertit que fas!

3
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REPTE 3 1414 2020

Per a completar amb èxit aquest tercer repte, no oblideu que podeu  
consultar el Mural, el Llibre rol (pàgines 22-32) i les TIV relacionades  
amb el tercer ingredient (41-60).

TIVMural Llibre 
rol

Aprenents! Ja només ens queda l’últim ingredient. 
Ara, el gnom ens envia una foto d’una rabosa àrtica 
per a buscar els seus udols, però no recorda on viu. 
En la foto hi ha neu i gel. És Grenlàndia! Ens n’anem 
a Grenlàndia, però hem de canviar les nostres peces 
de roba d’aprenents perquè allí fa fred!

Ja estem a Grenlàndia, i de camí a un poble ens 
trobem amb uns animals. Seran les raboses 
àrtiques? És hora d’usar les nostres ulleres 
màgiques i veure què posa al cartell. «SÓN RENS» 
s’esvaeix, per tant, sabem que són caribús. Hem  
de continuar buscant la rabosa àrtica!

A qui podem preguntar ara on podem trobar els 
udols? Als inuit del poble que s’estan acostant amb 
els caiacs.

Però els inuit no han vist cap rabosa àrtica. No us 
desanimeu! Un aprenent de pocions mai es dona 
per vençut. El gnom ens diu que, com que les 
raboses són tan blanques, es camuflen molt bé a la 
neu, al gel i entre altres animals. Anem al fiord per a 
veure si les trobem, però… no hi estan.

Hem de continuar insistint. Atenció! Se senten uns 
udols. Pugem al trineu per a veure si les trobem! 
Arribem a una zona on una cosa blanca es mou, i 
hem trobat la rabosa àrtica! Ara hem d’arreplegar el 
seu udol, però com? En usar la llanterna descobrim 
que es guardarà en una banya. Ja tenim el tercer 
ingredient! Repte completat!
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Aprenents! Ja només ens queda trobar l’últim ingredient, i els 
animals tindran la seua poció de tardor. Ara, el gnom ens envia 
una foto d’una rabosa àrtica per a buscar-ne els udols, però no 
recorda on viu. A la foto hi ha neu i gel. On haurem d’anar?

Aneu a l’apartat de les TIV  
i observeu i llegiu la TIV/
Grenlàndia i la TIV/rabosa 
àrtica per a conéixer-ne més.

2

Aneu a la pàgina 22 del Llibre 
rol per a descobrir com és l’illa 
on viu la rabosa àrtica.

3

1414

Solució: Cal clicar en la foto del paisatge nevat. Hem 
d’anar a Grenlàndia.

  Observa la foto que té el gnom i fes clic  
en el marc del lloc on creus que hem d’anar. 

Observa al Mural els animals 
que hi ha al bosc, assenyala la 
rabosa i imita’n l’udol.

1

TIV Llibre 
rol

Converseu sobre com han de 
canviar les peces de roba 
d’aprenent de pocions per a anar 
a Grenlàndia i quina és la roba 
més adequada per visitar aquest 
país. Recordeu que acabeu de 
vindre de Hawaii: Podeu anar 
amb la mateixa roba? Què més 
necessiteu?

4

Moveu-vos com si estiguéreu  
en un poble cobert per una gran 
capa de neu. Aneu amb compte 
de no quedar atrapats!

5

Mural
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Aneu a l’apartat de les TIV  
i observeu i llegiu la TIV/caribú 
per a saber com viu el caribú.

1

Aneu a la pàgina 28 del Llibre 
rol per a saber de què s’alimenta 
el caribú.

2

Solució: En passar les ulleres sobre el cartell 
s’esvaeix la frase «SÓN RENS» i queda «SÓN 
CARIBÚS», per la qual cosa hem de continuar 
buscant les raboses àrtiques.

Solució: Cal clicar en el camí de la dreta.

Solució: Cal puntejar el camí de l’esquerra.

  Usa les ulleres i descobrix com es diuen estos 
animals.

 Fes clic en el camí llarg.

  Punteja el camí curt per a arribar al poble.

Fes cinc o sis camins amb 
corda, plastilina o llana de 
grandària diferent. Després, 
indica quin és el més llarg i el 
més curt de tots. Saps el camí 
per a anar a la teua escola?

3

Ja estem a Grenlàndia! Ens dirigirem al poble perquè ens conten on 
podem trobar les raboses àrtiques. Però en el nostre camí cap al poble ens 
trobem amb uns animals… Seran raboses àrtiques? Quins animals són? 
És hora d’usar les nostres ulleres màgiques i veure què posa en el cartell.

1515 TIV Llibre 
rol
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Hem descobert que a l’àrtic hi ha caribús! Però necessitem l’udol de  
la rabosa. Anem al poble a preguntar als inuit, però… no n’hi ha cap!  
Estan tots a l’aigua amb els caiacs. Encara sort que s’estan acostant.

TIV1616

Solució: Cal pintar els caiacs tal com s’indica.

Solució: Pot crear un disseny com vulga.

  Pinta el primer caiac de groc, el segon de roig  
i el tercer de marró.

 Crea un disseny per a l’últim caiac.

Llibre 
rol

Aneu a l’apartat de les TIV  
i observeu i llegiu la TIV/fiord,  
la TIV/os àrtic i la TIV/llebre 
àrtica per a saber més sobre 
aquests animals.

1

Aneu a la pàgina 28 i 29 del 
Llibre rol per a saber què tenen 
en comú aquests animals.

2

Solució: Cal arrossegar els nombres als requadres en 
l’ordre següent començant per l’esquerra: 4, 3, 2, 1, 0. 
Comprovem que hi ha 0 raboses àrtiques, per la qual 
cosa hem de continuar buscant.

  Busca els animals i arrossega la quantitat  
que hi haja de cadascun fins al requadre 
corresponent.Respon: Quantes mans tens?  

I braços? I esquena? I 
extremitats? I... ales?

3

Pessiga plastilina de diferents 
colors i crea una pluja de gotes 
de colors en un foli. Compta 
després les gotes que hi ha de 
cada color. Quines gotes 
t’agraden més?

4

Els inuit no han vist cap rabosa àrtica. Però un aprenent de pocions mai es 
dona per vençut! El gnom ens diu que, com que són tan blanques, es camuflen 
molt bé al gel i la neu, i entre altres animals blancs. Anem al fiord i observem 
bé entre el gel i els altres animals. Potser veiem alguna rabosa.

1717 TIV Llibre 
rol

Aneu a l’apartat de les TIV  
i observeu i llegiu la TIV/caiac 
per a conéixer com construïen 
els inuit els caiacs.

1

Aneu a la pàgina 24 del Llibre 
rol per a saber quan utilitzen  
el caiac els inuit.

2
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Encara que no hem vist cap rabosa entre tants animals, hem de continuar 
insistint. Segur que està molt a prop. Se senten uns udols. Pugem al 
trineu! Però… aquest trineu està tirat per gossos! Quants en necessitem?

TIV

Aneu a l’apartat de les TIV i 
observeu i llegiu la TIV/iglú i la 
TIV/trineu de gossos per a saber 
més sobre l’iglú i l’ús dels 
trineus de gossos.

1

Aneu a la pàgina 25 del Llibre 
rol per a saber com es diu la 
construcció que apareix a la 
pantalla.

2

1818

Solució: Cal arrossegar el grup de 4 gossos per a anar 
en la direcció dels udols.

  Arrossega els gossos que necessitem per a tirar 
el trineu.

Llibre 
rol

Agafeu terrossos de sucre o feu 
cubs amb plastilina i intenteu 
fer un iglú. Ho heu aconseguit? 
No us desanimeu!

3

Reprodueix l’onomatopeia dels 
gossos, però no molt alt per a no 
molestar.

4
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L’ENHORABONA! HEU TROBAT EL TERCER I ÚLTIM 
INGREDIENT: L’UDOL DE LA RABOSA ÀRTICA! 
MISSIÓ COMPLIDA!

Aneu a la pàgina 28 del Llibre 
rol per a saber com és l’udol  
de la rabosa àrtica.

1

Solució: Cal pintar de groc la botella i de verd, el sac.

  Pinta de groc la paraula més llarga i de verd  
la més curta.

Assenyala al Mural la rabosa. 
Observa-la bé. S’assembla  
a la rabosa àrtica? En què 
s’assemblen? Què tenen de 
diferent? Quina de les dues 
raboses t’agrada més?

2

Pensa objectes diferents en què 
es puga guardar l’udol de la 
rabosa àrtica. En tens algun a 
casa? Quin triaries? L’amagaries 
perquè ningú el trobara, o 
l’obriries de tant en tant per a 
recordar l’udol de la rabosa 
àrtica?

4

Penseu en els noms de la 
família i digueu quins noms són 
llargs i quins curts. Compteu les 
síl·labes amb palmades,  
i pegueu una palmada per cada 
síl·laba. Després, compteu amb 
els dits de la mà, una síl·laba per 
dit. Us han faltat dits? Qui té el 
nom més llarg? I el més curt?  
I el més bonic?

3

Muntats en el trineu, els gossos ens porten fins a una zona on es mou alguna 
cosa blanca. Parem el trineu i sentim els udols. Estan molt a prop! Tan a prop  
que quasi els toquem! Hem trobat les raboses àrtiques, però, i ara… com agafem 
l’udol de la rabosa? Què podem utilitzar? Usem la llanterna per a descobrir-ho.

1919 Llibre 
rol Mural



24

ACABEM!

Només ens queda col·locar els ingredients en la marmita i mesclar-los! 
L’enhorabona! La missió ha sigut un èxit i us heu convertit en autèntics 
aprenents de pocions! Heu fet un gran treball.

2020

Solució: Cal arrossegar dins de la marmita els 
ingredients que hem recollit: les tres gotes d’aigua 
màgica, la pedra volcànica i l’udol de la rabosa.

  Arrossega els ingredients que heu trobat.Recordeu els millors moments  
i com us heu sentit.

2

Recapituleu tot el treball 
realitzat al llarg de la missió per 
a aconseguir ser uns autèntics 
aprenents de pocions: Què ha 
sigut el més fàcil? I el més 
difícil? Quin dels llocs que heu 
visitat us ha agradat més? I quin 
menys? Per què?

1

L’ENHORABONA! LA MISSIÓ HA SIGUT TOT UN ÈXIT, HEU FET UN 
GRAN TREBALL I US HEU CONVERTIT EN ELS MILLORS AJUDANTS 
DE POCIONS. US HO HEU MERESCUT!
I per a celebrar-ho… Busqueu un bon vessant i a redolar com a croquetes!

Moltes gràcies! El gnom i tots els animals estan molt feliços perquè heu aconseguit 
tots els ingredients. Ara els mesclarem a la marmita per a poder curar els animals 
que es posen malalts. Heu demostrat ser uns autèntics aprenents de pocions!

2020
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El Llibre rol us servirà per a ampliar la informació 
de la missió. El passapàgines permet visualitzar el 
llibre ja que imita el pas de pàgines, per la qual cosa 
la lectura resulta molt amena i atractiva.

En entrar al Llibre rol es veuen totes les pàgines 
que el componen. A més, diferents pàgines  
estan relacionades amb cadascun dels reptes  
que componen la missió: repte 1 (pàgines 2-11), 
repte 2 (pàgines 12-21) i repte 3 (pàgines 22-32).

Llibre rol: Quadern de viatge

PÀGINES
Què has vist?

Observeu i memoritzeu una imatge. Sense mirar, responeu les preguntes 
senzilles que fa cadascun sobre detalls d’algunes de les il·lustracions 
o fotografies.

Aquest color està?

Observeu la pàgina parant atenció als colors. Sense mirar el llibre, 
per torns, pregunteu per un color i responeu si està o no en aquella pàgina. 
Després, pregunteu si recorda a quin element pertany el color.

1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 
22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32

2, 8, 10, 12, 13, 17, 20, 23, 32

TIV
Llibre  

rol

La primera pàgina representa la casa del 
gnom, què imagines que no pot faltar ací? 
Dibuixa-ho.

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

Contem mentides

Establiu una conversa sobre algun dels aspectes treballats en el llibre en la 
qual tot el que es diga siga mentida. Si algú diu una cosa que siga certa i 
l’altre se n’adona, queda eliminat; o guanya un punt qui ho haja descobert, 
segons s’establisca.

Igual-diferent

Elegiu d’una pàgina, dos elements i, a continuació, penseu, assenyaleu 
i anomeneu les parts que tenen iguals. Després, feu el mateix 
amb les parts diferents.

Un dia en la vida de...

Recorda la informació del país que s’està treballant. Imagina que vius  
en aquest país i comenta què farien allí.

Ací està la nostra lletra!

Escriu una lletra que conegues. Després, escriu paraules que continguen 
aquella lletra i d'altres que no. A continuació, pega una palmada cada 
vegada que la paraula escrita la continga.

3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 21, 30, 31

1, 2, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 
24, 28, 29, 30, 31, 3

Es recomana després de llegir 
la informació sobre cada repte. 

A JUGAR
AMB EL LLIBRE ROL 
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Beni, un amic admirable

Et presente Beni, 
company meu de classe. 
Benet Beixamel 
és un amic admirable.

Té moltes sorpreses 
sempre plenes d’emoció. 
Beni farà volar 
la teua imaginació.

Beni pot aconsellar-te, 
ell vol la teua amistat. 
Ves amb Beni i acompanya’l, 
ell sempre et sorprendrà!

Beni pot aconsellar-te, 
ell vol la teua amistat. 
Ves amb Beni i acompanya’l, 
ell sempre et sorprendrà!

Benet Beixamel és un xiquet de 4 anys. Té algunes 
pigues a la cara i no és alt, ni baix, està en la mitjana  
dels companys de classe. Li agrada que li diguen Beni.  
Ell no té por dels escenaris. Cantar, actuar… res es 
resisteix al seu talent. Encara que té els seus dubtes  
a l’hora de provar coses noves, la seua perseverança  
i creativitat l’ajuden a aconseguir tot el que es proposa. 

Beni serà qui ens descobrisca la missió que hem de 
portar a terme i, a més, és el protagonista dels contes.

Qui és Benet Beixamel?

Les aventures i desventures  
de Benet Beixamel

També podeu escoltar junts la cançó Beni, un amic admirable, parant atenció a la lletra,  
i ballar-la seguint la seua coreografia.

Àudios  
i vídeos

Voleu saber més 
sobre ell?
Per a conéixer-lo una mica 
més, podeu jugar a compondre 
el Trencaclosques de Benet.

PISTA 2

Trenca-
closques
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Els contes estan animats i 
locutats perquè pugueu gaudir-
ne 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.

Voleu gaudir dels Contes de Benet?

PART INICIAL
Comenceu acatxats, 
simulant ser molt 
molt xicotets, i  
estireu-vos a poc  
a poc a mesura que  
es comence a escoltar 
la cançó.

TORNADA 
En la tornada «Beni pot 
aconsellar-te…», correu quiets 
en el lloc.

Quan s’escolte «ell sempre et 
sorprendrà!», pareu i intenteu 
tornar a la calma. I durant  
el que resta de cançó, toqueu 
les palmes de manera 
coordinada.

ESTROFES 
Balleu acompanyant 
la lletra amb gestos.

Al ritme de la cançó,  
feu la coreografia 
següent.

COREOGRAFIA 

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

Contes
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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.

Voleu convertir-vos  
en contacontes?

El Nadal havia arribat. En l’obra de final de curs, la 
profe de Benet li havia donat un paper boníssim: 
arbre del bosc. (Imitar amb els braços la forma 
d’un arbre.) (Convidar el xiquet a imitar la 
postura.) El que més li agradava a la família de 
Beni era disfressar-se, així que tots van decidir 
ajudar-lo en la disfressa d’arbre.

Beni i la seua família van anar al bosc i van 
arreplegar fulles de tots els colors. 
—Estes verdes són perfectes —va dir sa mare. 
—Les roges i grogues et paren fenomenal —va 
afegir son pare. 
—I alguns fruits també —va comentar la seua 
germana Basilia. 
—I un pardalet? —va preguntar el iaio, xiulant. 
(Xiular.)

Encara que el iaio de Beni no va aconseguir 
convéncer cap pardal, sa mare li’n va fer un de 
cartó. (Escenificar l’acció de cosir.) Va cosir totes 
les fulles a un pijama vell i al final Beni pareixia 
un arbre de veres. (Imitar amb els braços la forma 
d’un arbre.) 
—Eres l’arbre més meravellós que he vist —li va dir 
la seua germana Basi.

Per fi va arribar el gran dia de l’obra. Tota la família 
de Beni estava asseguda, a punt per a vore-la. Però, 
mentre els altres xiquets es disfressaven, Beni  
es va fixar en una cosa. (Portar el dit índex a l’ull 
en senyal d’atenció.) 
La disfressa de mag de Joaquín era encara més 
espectacular que la seua. Estava plena d’estreles  
i tenia un barret de punta enorme. (Imitar amb  
els braços la forma de punta del barret de mag.)

Beni es va mirar a l’espill i, de sobte, la disfressa 
d’arbre li va paréixer només un pijama amb fulles 
apegades. (Mirar-se la roba en senyal de 
descontentament.) Ell volia ser el mag. 
(Plor.) —Buahhh! —va començar a plorar Beni molt 
baixet—. El millor paper és el de mag! 
Beni no sabia si demanar-li-ho a la profe  
o aguantar-se.

Arbre o mag?
EMOCIÓ: ENVEJA

Ara és el moment d’elegir entre un dels  
dos finals. Converseu sobre les dues opcions  
i pregunteu: prefereixes que Beni s’aguante  
o que ho demane a la professora?

I ara comencen  
les meues 
aventures!
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Final 1 Aguantar-se

Beni va decidir no dir-li res a ningú. Al principi  
li va costar un poc deixar de plorar. 
—M’hauria agradat ser el mag —va dir en veu 
baixa. 
(Respirar profundament.) Després, va respirar 
profundament i va notar que això el calmava. 
«La pròxima », va pensar. «El paper d’arbre  
no està malament tampoc.» 
Beni va eixir a l’escenari i ho va fer molt bé. 
(Aplaudir.) Tots aplaudien encantats. 
De segur que un altre dia li tocaria el paper 
protagonista. (Demanar al xiquet que aplaudisca.)

Final 2 Demanar-ho a la profe

Beni va anar plorant fins a la profe, que li va fer 
una abraçada i li va dir: 
—Que va! El mag no podria fer màgia sense  
els poders dels teus fruits. Sense l’arbre,  
no hi hauria obra… 
Quan Beni va eixir a escena, va vore que tots  
el miraven amb la boca oberta. (Obrir la boca  
en senyal d’admiració.) Pareixia un arbre de veres. 
(Aplaudir.) El públic no parava d’aplaudir, i,  
en acabant, tots es van fer una abraçada.  
Com un equip de veritat. (Demanar al xiquet  
que faça una abraçada.)

• Jugueu a «el meu ball és el millor». Cada membre de la família fa un ball o una coreografia (improvisada  
en cinc minuts, no fa falta que siga molt elaborada) sobre una cançó que es conega. Tireu a sorts quina cançó  
li toca a cadascun. Representeu els balls i, després, debateu entre tots sobre la millor actuació per a decidir qui és  
el guanyador. Comenteu com us sentiu quan no guanyeu o no sou la persona que capta més l’atenció.

• Jugueu a «endevina la meua emoció». Un membre de la família tria una emoció i la interpreta amb mímica,  
perquè la resta descobrisca de quina es tracta. Cada vegada que s’endevine una emoció, debateu sobre per què  
és la correcta i repasseu les característiques fisiològiques, l’energia i la sensació d’aquestes emocions.

• Construïu les icones de les emocions i poseu a cadascuna un color. Fiqueu-les en una caixa de cartó o de sabates 
xicoteta i després de fer una activitat, o un joc, o d’escoltar un conte, traieu i poseu damunt de la caixa l’emoció que 
heu tingut.

Jocs per a després del conte

Un dia, la professora va llegir un conte a la classe 
de Beni que es deia L’equilibrista feliç. (Escenificar 
cada acció.) Parlava d’un circ ple de malabaristes, 
ballarins, bufadors de bombolles de sabó… A tots 
els va encantar. (Convidar el xiquet a imitar les 
accions.) Aquella nit, Beni va somiar que era 
equilibrista i que, pujat a un monocicle, recorria 
una corda mentre tots el miraven amb la boca 
oberta. (Representar l’equilibrista per la corda 
fluixa, amb els braços en creu. Convidar el xiquet 
a imitar les accions.)

L’endemà, la profe de Beni els va proposar muntar 
un circ d’equilibristes com el del conte. (Fer gestos 
amb les mans per a representar cada acció.) Fer 
malabarismes amb taronges, fer volantins, fer la 
figuereta… (Convidar el xiquet a imitar les 
accions.) Cadascú havia de triar una cosa, i Beni 
ho tenia molt clar: (Decidit.) —Vull fer la figura de 
l’arbre. (Adoptar la postura amb els braços junts 
per damunt del cap i una cama alçada recolzada 
en el genoll contrari.) (Alçar el dit índex.) —D’acord, 
però t’hauràs d’entrenar molt —li va dir la profe.

L’equilibrista feliç
EMOCIÓ: SATISFACCIÓ 
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Fer la figura de l’arbre era molt difícil. (Adoptar la 
postura.) Havia d’ajuntar les mans damunt del cap 
i aguantar a peu coix. Durant els dies següents, 
Beni es va entrenar a totes hores i a tot arreu. 
(Convidar el xiquet a fer la postura.) Al pati, a 
l’hora de dinar…, fins i tot intentava fer la figura de 
l’arbre al bany. —Uh… Ai… Plaf! —No parava de 
caure. (Fingir una caiguda.) (Convidar el xiquet a 
caure amb cura.)

Així i tot, Beni no es rendia fàcilment. S’alçava una 
vegada rere l’altra. —Per què no fas un exercici més 
fàcil? —li preguntà la seua amiga Carolina, que 
jugava amb unes taronges. (Imitar el moviment de 
les taronges d’una mà a l’altra. Convidar el xiquet 
a imitar les accions.)

(Rascar-se el cap.) —Mmm —va murmurar Beni, 
mentre es rascava el cap—. Crec que puc 
aconseguir-ho. Només em falta una miqueta. (Fer 
el gest d'«una miqueta» amb els dits índex i polze.)

Beni ho intentava una vegada rere l’altra, però 
només aconseguia estar uns segons a peu coix. 
Estava un poc cansat i va seure’s als peus de l’arbre 
del pati sense saber ben bé què fer. Calia continuar 
intentant-ho? Havia de rendir-se? Parlar amb algú?

Ara és el moment d’elegir entre un dels  
dos finals. Converseu sobre les dues opcions  
i pregunteu: Prefereixes que Beni continue 
intentant-ho sol, o ha de rendir-se o parlar  
amb algú?

Final 1 Continuar intentant-ho

Beni va decidir continuar practicant.

—A poc a poc —es va dir a si mateix en veu baixa—. 
Cada dia una miqueta. (Fer el gest d'«una 
miqueta» amb els dits índex i polze.) I això va fer. 
Va anar comptant el temps que es mantenia a peu 
coix. (Escenificar l’acció.) Al principi es cansava 
molt ràpid, però cada vegada aguantava més. I 
així, al cap d’un temps, va aconseguir, per fi, fer la 
figura de l’arbre. (Convidar el xiquet a fer la 
postura.) No era exactament igual que la de 
l’equilibrista feliç, però ell estava molt content.

Final 2 Parlar amb algú

Beni va mirar la seua amiga Carolina i alenant li 
va dir: (Alenant.) —Açò és molt difícil. —Sí, per això 
has de practicar més —va dir ella mentre 
s’engrunsava al gronxador. (Imitar el balanceig 
d’un gronxador.) Carolina tenia raó. Les coses més 
difícils requereixen temps. Beni va decidir 
continuar practicant cada dia fins que, per fi, un 
matí, Carolina va vore com Beni feia la figura de 
l’arbre a l’altre costat del pati. (Adoptar la postura.) 
Ho havia aconseguit. (Convidar el xiquet a fer la 
postura.)

• Organitzeu un concurs d’exercicis d’equilibri. Feu una ronda de postures en les quals calga mantenir l’equilibri. 
La resta ha d’imitar-les, i qui la faça millor, guanya.

• Recordeu moments en què us hàgeu sentits satisfets per haver aconseguit, fet o acabat una cosa important per a 
vosaltres, i escenifiqueu-los perquè els altres els endevinen. Comenteu-ho en el cas que no s’esbrine.

• Agafeu una pilota xicoteta, llanceu-la a l’aire i pegueu dues palmades abans de tornar-la a agafar. Després, 
intenteu-ho donant tres palmades, quatre...

• Jugueu a «som malabaristes».

Jocs per a després del conte
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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!

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!

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!

PISTA 1

Música, moviment i relax

Àudios  
i vídeos 

Recordeu que les cançons 
i audicions estan dins 
d’Alimenta la teua ment, en 
Àudios i vídeos.

CANÇÓ DEL PROJECTE

1   Busqueu un lloc ampli de la casa i balleu  
lliurement al ritme de la música.

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.

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.
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Una poció que cura

Hi ha un gnom en un bosc 
que necessita ajuda, 
perquè ha de preparar 
una poció que cura.

Són tres els ingredients 
que has de trobar. 
Amb la poció del gnom 
els animals podràs curar.

Busca, busca, busca! 
Són tres els ingredients. 
Busca, busca, busca! 
Heu d’estar tots molt atents!

Trau la teua bossa, 
prepara l’equipatge. 
Agafa moltes forces, 
faràs un llarg viatge.

Busca, busca, busca! 
Són tres els ingredients. 
Busca, busca, busca! 
Heu d’estar tots molt atents!

PISTA 3

1   A l’inici de la cançó, assenteu-vos i 
acompanyeu la música esclafint els dits i 
movent el cap a un costat i a l’altre.

2   En escoltar en la tornada «Busca, busca…», 
simuleu que teniu una lupa a la mà  
i dramatitzeu que busqueu mirant cap  
a diferents llocs de l’habitació en la qual  
us trobeu.

3   Prepareu un circuit a casa amb cadires i una 
corda o el pal d’una granera. Sou gnoms del 
bosc que aneu d’expedició i heu de recórrer el 
camí següent: pujar muntanyes (pugeu damunt 
d’una cadira), travessar un pont: compte, que és 
molt estret! (passeu per damunt de la corda o 
pal de granera aguantant l’equilibri), i acabeu 
passant per un túnel (passeu per davall d’una 
fila de dues o tres cadires) per a arreplegar la 
poció que cura que està al final del trajecte.

Aquesta cançó també la teniu en versió karaoke per a cantar-la tots junts  
i no perdre-us en cap moment.  
La podeu cantar abans de començar cada repte.

Cançó

CANÇONS I AUDICIONS DE LA MISSIÓ
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1   A l’inici, balleu posant cares monstruoses  
i amb els braços estesos.

2   Després, imiteu els monstres quan escolten, 
veuen, oloren o senten, dramatitzant de manera 
exagerada els seus moviments i mostrant una 
actitud misteriosa.

3   En escoltar la tornada «No volen menjar-nos…», 
canvieu l’actitud a una altra més relaxada i rieu 
i balleu sense tensions.

4   En la part final de la cançó, balleu com  
al principi.

5   També podeu jugar al conillets a amagar  
de monstres. És igual que el joc de conillets  
a amagar, però amb calcetins, sense sabates. 
Un de vosaltres es converteix en un monstre  
i es disfressa amb un llençol, i comptarà fins  
a 10 perquè done temps als altres a amagar-se. 
Quan els trobe, ha de fer-los cosquerelles als 
peus perquè es convertisquen en monstres.

Els monstres

Els sentim caminar, 
els olorem ben a prop, 
els veiem amb els ulls, 
els sentim per la pell.

Els sentim caminar, 
els olorem ben a prop, 
els veiem amb els ulls, 
els sentim per la pell.

No volen menjar-nos, 
ells sols volen jugar. 
De segur que els agrada 
aprendre al nostre costat.

Ens senten les veus, 
ens oloren la pell, 
ens observen atents, 
els tenim als nostres peus.

Ens senten les veus, 
ens oloren la pell, 
ens observen atents, 
els tenim als nostres peus.

No volen menjar-nos, 
ells sols volen jugar. 
De segur que els agrada 
aprendre al nostre costat.

PISTA 4

1   Inventeu, de manera col·lectiva, una història 
improvisada mentre sona aquesta audició de 
fons. Assenteu-vos en rogle i relateu un tros de 
la història seguint el torn establit.

2   Feu els moviments següents, al ritme de 
l’audició: tombeu-vos boca per amunt i moveu 
el cos en funció del que la música us 
transmeta.

3   També es pot fer un circuit amb cadires mentre 
sona l’audició; si voleu, introduïu algun element 
més, com una caixa de cartó per a ficar-vos 
dins com si fora una llanxa per a travessar  
el riu.

Audició Sons de la naturalesa

En aquesta audició, sentireu diferents sons que procedeixen de la naturalesa.

PISTA 5
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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.

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:
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BRESSOLANT  

EL TEU PELUIX

Tombats en posició Mindful, col·loqueu-

vos sobre l’abdomen un peluix xicotet i 

poseu les mans damunt per a abrigallar-

lo. Dirigiu l’atenció al moviment que es 

produeix en l’abdomen quan respireu, i 

intenteu que aquesta respiració siga 

natural, no forçada. Amb aquest vaivé, 

imagineu que adormiu el peluix i 

observeu com puja l’abdomen quan entra 

l’aire i baixa quan ix… Puja un poc i baixa 

un poc… Continueu amb aquesta atenció 

a la respiració guiada entre dos i quatre 

minuts. Per a acabar la pràctica, moveu 

lentament mans, braços, peus i cames 

abans de posar-vos de costat, i 

incorporeu-vos, fins que quedeu asseguts.

CREEM ESCULTURES

Dempeus, en posició Mindful, feu un parell 

de respiracions profundes i porteu per un 

instant l’atenció al ritme natural de la vostra 

respiració. Un de vosaltres pregunta: Com us 

sentiu ara?

Després d’un moment d’atenció a com us 

sentiu, expresseu amb el vostre cos, com  

una escultura, com us sentiu en aquest 

instant.

Una variació de la pràctica pot ser iniciar-la 

fent un passeig conscient per casa i, abans 

de formular la pregunta, pareu-vos i 

analitzeu com us sentiu.

MASSATGE PIZZA
Poseu-vos asseguts en posició Mindful. 
Decidiu qui pasta primer i aneu afegint 
ingredients per a preparar una pizza sobre 
l’esquena del xiquet, elaborada amb molt de 
respecte i afecte. Presenteu cada acció amb 
algun moviment per a fer el massatge: pasteu 
amb energia l’esquena; estireu la pasta amb 
l’avantbraç de dalt a baix com un corró; afegiu 
ingredients, per exemple, posant la mà 
suaument, amb les puntes dels dits…

Per a acabar, proposeu algun ingredient 
especial relacionat amb actituds i valors que 
fonamenten el mindfulness, com pau, alegria, 
confiança, amor, etc. Al llarg de la pràctica, 
centreu l’atenció en les sensacions corporals.

Acabeu fregant les mans enèrgicament  
i posant-les sobre l’esquena, per tal que senta  
la calor que es genera en el fregament. 
Repetiu aquesta acció dues vegades mentre 
feu unes respiracions amb atenció plena  
i acabeu amb una abraçada d’agraïment.  
En acabant, intercanvieu els rols.

DUTXA CONSCIENT
Decidiu qui rep la dutxa conscient i qui la du a terme. Poseu-vos drets en posició Mindful. Qui rep la dutxa ha d’estar atent a les sensacions corporals i als sentiments que li produeixen les accions. Es proposen diferents moviments per a fer amb les dues mans des del cap fins als peus en cada exercici:

• Un suau pessigolleig amb els dits, simulant que cau l’aigua.

• Un massatge amable amb moviments circulars sobre els cabells, simulant ensabonar-lo. Es farà de manera similar per a ensabonar el cos, amb un contacte respectuós i amb cura en les parts més sensibles, com la cara.
• Un pessigolleig més enèrgic per a simular que l’aigua cau per a rentar.
• Moviments de fregament als cabells i les palmes de les mans sobre el cos, per a simular que s’eixuga amb una tovalla.

Podeu ampliar-ho afegint moviments que simulen que s’aplica crema hidratant, colònia…
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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!

Activitats senzilles i divertides per a viure experiències inoblidables

Tallers creatius

Àudios  
i vídeos

HISTÒRIES DE PALAU BAMBOLLES DE MAR

TALLER 1 TALLER 2

URSUS MARITIMUS

TALLER 3

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 fer 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 en proposem d’altres més senzills de trobar a 
casa) i com dur a terme el taller 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.
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HISTÒRIES DE PALAU

Materials

PASSOS A SEGUIR

Sabeu què és un teatre d’ombres? Avant! Agafeu una cartolina negra. Sou capaços de dibuixar  
un castell? Recordeu que podeu utilitzar tots els materials que se us ocórreguen!

1   Qualsevol castell té finestres i una porta gran. Creeu-les en el lloc que cregueu oportú. Després, 
piqueu-les per a veure l’efecte que produeixen!

2   Apegueu un pal depressor per a subjectar-lo (també podeu utilitzar qualsevol altre tipus  
de material que mantinga el pes de la silueta, com ara pinces de fusta, llapis…). Això farà  
que pugueu moure l’escenari com més us agrade!

3   Tots els castells tenen reis i reines. Us atreviu a fer-los? Dibuixeu-los i… no us oblideu d'apegar-los 
al material que hàgeu triat per a subjectar-los i així donar vida a les vostres marionetes! Voleu fer 
més detalls per al castell? Podeu dibuixar tot el que se us ocórrega!

4   És el moment d’utilitzar les vostres llanternes. Compte! Necessiteu un fons blanc. Agafeu un 
llençol blanc i pengeu-lo en algun lloc de la casa.

5   Ha arribat el moment d’inventar històries. Feu el vostre propi teatre! I a representar la història.  
I si la representeu davant dels vostres familiars i amics? 

Us agrada? No us oblideu de mirar el vídeo d’aquest taller: Històries de palau!

TALLER 1

 Cartolina de color negre

 Llanterna ultravioleta

 Pals depressors

 Pegament

 Punxó

 Témpera de color blanc

Els pals depressors poden substituir-se per pinces de la 
roba, llapis o palletes, i el punxó, per un furgadents.

I com es transforma una llanterna normal en una 
d’ultravioleta? Molt fàcil, apegant-hi cinc capes de cinta 
adhesiva pintada amb retolador permanent blau.

També podeu fer un teatret amb una caixa de sabates.  
Si li lleveu el fons, poseu un mocador blanc fi o un tros 
de tela i enfoqueu amb una llanterna o amb una 
lampadeta, us quedarà un teatre d’ombres.

Podeu trobar  
aquests tallers dins 

d’Alimenta la teua ment, 
en Àudios i vídeos.
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BAMBOLLES DE MAR

Materials

TALLER 2

 Bossa zip

 Goma EVA

 Ulls mòbils

  Paper continu  
o cartolina

  Paper de seda  
de colors

 Pegament

 Netejapipes

 Pinça

 Tisores

La goma EVA pot substituir-se per cartons o cartolines,  
i els netejapipes, per brins de llana o cordes de colors  
o filferros.

El paper continu, per folis, i el de seda, per paper de 
revista o de fullets publicitaris. Per a emplenar els peixos 
també podeu utilitzar boletes de cotó que hi haja per casa 
o fer boletes de paper higiènic o amb mocadors de paper.

Els ulls mòbils es poden fer amb cartolina,  
retallant els ulls en paper o cartolina blancs  
i posant-los el puntet negre.

PASSOS A SEGUIR

Alguna vegada heu creat un peix amb una bossa? Animeu-vos a reunir tots els materials  
que se us ocórreguen! No oblideu una pinça per a tancar la bossa en acabar!

1   Esgarreu paper de seda de colors i comenceu a fer boletes. Podeu fer-les de molts colors o només 
d’un!

2   Fiqueu totes les boletes de paper de seda en la bossa i estretiu-les. Com més juntes, millor, així  
no quedaran espais lliures en el cos del peix. Per a això, ajudeu-vos amb la pinça i poseu-la  
a la meitat del cos. Assegureu-vos que no se n’ixen les boletes!

3   Ha arribat el moment de treballar amb precisió! Dibuixeu la boca i les aletes del peix amb goma 
EVA (també podeu crear-les amb paper, cartolina, etc.). Després, amb molta cura, retalleu el que 
hàgeu dibuixat.

4   És el moment de formar el peix! Penseu on han d’estar situades la boca i les aletes, i apegueu-les 
amb cola blanca. No oblideu apegar els ulls mòbils i deixeu-los assecar!

5   Ja teniu els vostres superpeixos, però… on viuen els peixos? Dialogueu sobre el seu hàbitat. 
Després, agafeu la cartolina o el paper continu i apegueu-hi els peixos.

6   Completeu l’hàbitat amb els materials que vulgueu (netejapipes per als corals, goma EVA per  
a les bambolles…). Quines diferències hi ha entre uns peixos i uns altres? Són tots iguals?

Us agrada? Heu gaudit creant bambolles de mar? Segur que sí!  
No deixeu de mirar el vídeo d’aquest taller: Bambolles de mar!
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URSUS MARITIMUS

Materials

PASSOS A SEGUIR

L’Ursus maritimus és un os molt especial, sabeu per què? Esteu preparats per a submergir-vos  
en les aventures de l’Ursus maritimus? Animeu-vos a reunir tots els materials que se us ocórreguen!

1   Comença l’aventura! Sereu capaços de retallar un cercle gran en una cartolina blanca?  
Podeu utilitzar també una cartolina d’un altre color i pintar-la!

1   Entre tots, esgarreu o retalleu paper de seda o paper higiènic per a fer boletes. Quin material us 
agrada més? O potser se us ocorre fer-ho amb un altre material? Vosaltres trieu! Quan tingueu 
moltes boletes, comenceu a apegar-les en el cercle per a així completar l’Ursus maritimus!

1   Ja heu acabat la cara? Reviseu-la molt bé i assegureu-vos de no deixar cap part buida!

1   Ha arribat el moment de fer el nas i les orelles! Retalleu un cercle en la cartolina negra per a fer  
el morro i apegueu-lo a la careta. Per a continuar, no podeu deixar l’Ursus maritimus sense orelles! 
Per això, fabriqueu-ne dues amb cartolina blanca o negra i apegueu-les per darrere amb pegament 
perquè no caiguen. Podeu crear-ho amb els colors que més us agraden!

1   Finalment, apegueu el pal per darrere, en la part de baix, per a poder agafar la cara del l’Ursus 
maritimus i convertir-lo en… un titella!

1   Últim pas! Podeu utilitzar ulls mòbils per a donar expressivitat a l’os, però també podeu dibuixar 
els ulls sobre la cartolina i retallar-los per a deixar els espais lliures en la cara i convertir-vos en 
uns Ursus maritimus. De quin color deu tenir els ulls? Us atreviu a imitar els Ursus maritimus?

Us agrada? Ho heu passat bé amb l’Ursus maritimus? No us oblideu de mirar el vídeo d’aquest taller!

TALLER 3

  Cartolina de color blanc i de color negre

  Ulls mòbils

  Pals depressors

  Paper de seda blanc o paper higiènic

  Pegament

  Punxó

Els ulls mòbils poden fer-se amb cartolina o paper blanc, 
retallant els cercles i pintant una boleta de negre.

Els pals depressors poden substituir-se per pinces  
de la roba, llapis o palletes, o fins i tot enrotllant un foli 
fins que quede com un pal.
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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.

Làmines de numeració, grafomotricitat i personatge

Moments de concentració

LES HABILITATS MOTORES SUPOSEN L’ÚS 

D’AVANTBRAÇOS I MÚSCULS XICOTETS 

QUE CONTROLEN ELS DITS, LES MANS  

I EL DIT POLZE. PER AIXÒ, 

DESENVOLUPAR-LES A TRAVÉS D’AQUESTS 

EXERCICIS PERMET AL XIQUET FER 

ACTIVITATS O JOCS QUE NECESSITEN  

MÉS PRECISIÓ.
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