
Tercer
Trimestre

L’AVENTURA 

CONTINUA  

A CASA

infantil



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!

La NASA vol enviar una càpsula del temps a Mart i vol  
seleccionar tres invents importats de la humanitat.  
Els xiquets i les xiquetes seran elegits per a fer aquesta  
selecció. Per a això, hauran de conéixer-los i prendre  
decisions. Es convertiran en buscadors d’invents.

ASSOLIMENT FINAL
Dissenyar una càpsula del 
temps i introduir-hi els tres 
invents que més agraden.

MISSIÓ
Trobar invents  

i seleccionar-ne tres.

LA CÀPSULA  
DEL TEMPS

Missió

REPTE 3
Seleccionar un invent relacionat  
amb els invents de la casa.

REPTE 2
Seleccionar un invent relacionat  
amb els mitjans de transport.

REPTE 1
Seleccionar un invent relacionat  
amb els mitjans de comunicació.

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.



Àudios  
i vídeos

CANÇONS  
I AUDICIONS

MINDFULNESS

Àudios  
i vídeosCançó

TIV
Llibre  

rol Mural

Àudios  
i vídeos

TALLERS 
CREATIUS

Àudios  
i vídeos

La missió: La càpsula del temps Pàg. 5

CANÇONS  
I AUDICIONS

Moments de concentració Pàg. 45Música, moviment i relax Pàg. 36 Tallers creatius Pàg. 41

Les aventures i desventures 
de Benet Beixamel Pàg. 31

LÀMINES 
PERSONATGE

LÀMINES 
GRAFOMOTRICITAT

LÀMINES 
NUMERACIÓ

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

Contes
Trenca-
closques



5

3

©
 M

ón
ic

a 
Ca

lv
o 

- G
EL

V

 163703_INFANTIL2019_4A_Murales.indd   3 27/03/2019   12:36:08

Perquè us feu una idea dels ingredients que heu de trobar al llarg  
de la missió que heu de resoldre, el Mural és una gran ajuda.  
Representa un laboratori de la NASA i podreu observar  
i anomenar invents relacionats amb cada repte.

•  En el primer repte, observeu invents relacionats amb els mitjans  
de comunicació.

•  En el segon repte, busqueu invents relacionats amb els mitjans  
de transport.

• I en el tercer repte, localitzeu invents que podeu trobar en una casa.

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

La missió:  
La càpsula del temps

Mural TIV

A moure’s! Localitzeu el gos robòtic, el robot que porta el te, el robot que 
porta la tauleta i el dron que porta el regal. Imiteu-ne els moviments: si feu 
de gos-robot, adopteu posició de quadrupèdia; si feu de robot-ajudant, 
camineu de pressa, i si feu de dron, camineu sigil·losament.

Us heu fixat que el robot que  
té la tauleta sembla que està 
passant llista? Compteu  
el nombre de científics i de 
científiques que hi ha al mural. 
Imagineu que sou un d’ells,  
on treballaríeu? Hi ha alguna 
taula buida?

Decidiu les ordres de direcció que podríeu donar al dron  
perquè arribe fins on està la científica que porta ulleres 
virtuals; perquè arribe fins a la càpsula del temps;  
perquè arribe fins al robot que té una tauleta...

Veig, veig… molts mitjans  
de comunicació. Veieu els  
que contenen en el seu nom  
les vocals A o E? Veig, veig…  
un coet… (avió, transbordador, 
cotxe, tren, avió, càpsula del 
temps, tauleta, llibre electrònic, 
ordenador…).

Imagineu que teniu caragols 
en les articulacions i que se 
us afluixen, què passaria?

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 invents, podeu anar a les Targetes 
d’informació visual (TIV).

Voleu trobar els elements  
discordants? Ací en teniu.  

És un animal que té 4 potes (gos, gat).  
Un és de veres, i l’altre, un robot. (El gat que  
està tombat en una cadira). Repte següent:  
És un aparell per a transportar persones  

i objectes (coet, transbordador, càpsula del 
temps, tren, cotxe, avió, dron). Només va per 

l’aire (coet, transbordador, càpsula del  
temps, avió, dron). Només transporta  

objectes (càpsula del temps, dron).  
Té hèlices. (El dron).

A MÉS, EL MURAL DONA MOLT MÉS JOC…



6

Seleccionem invents. La NASA vol enviar una càpsula 
del temps a Mart.

Ha de seleccionar tres invents importants per a  
la humanitat, i sou els escollits per a seleccionar-los.

Per a fer-ho, cal conéixer-los i prendre decisions.  
Esteu preparats? 

Comença el primer repte. La NASA ens ha enviat 
un missatge al receptor especial d’hologrames, per 
a indicar-nos per quins invents hem de començar. 
Usem les llanternes per a veure el missatge  
i comprovem que els primers invents que hem  
de buscar estan relacionats amb els mitjans de 
comunicació. Tenim totes les eines per a enfrontar-
nos als reptes, però un bon buscador d’invents,  
a més, necessita una roba molt versàtil per a fer bé 
el seu treball. Pensem-hi!

Atenció! La NASA ens envia una proposta per a 
planificar la setmana i saber què hem de fer cada 
dia. Utilitzem el visor per a descobrir els invents 
que hem de buscar i veiem que són el televisor,  
el mòbil, la ràdio, un text en braille i el router.

Hem de començar pel televisor. Però… hi ha 
diversos televisors, hem de tindre en compte tots 
els detalls per a triar correctament. El següent 
invent és el telèfon. Segur que en trobem algun  

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

a la botiga d’antiguitats. N’hi ha molts. Ens quedem 
amb l’antic. Ja tenim un televisor i un telèfon, quin 
és el següent invent?

Per a ajudar-nos a recordar-ho, la NASA ens envia 
un laberint amb molts mitjans de comunicació, 
però ens dona una pista: s’escolta i ens manté 
informats. És la ràdio, buscadors!

Ja tenim tres invents: el televisor, el telèfon  
i la ràdio. El següent que hem de buscar és un text 
en braille. Però… per a què deuen servir els punts? 
Resulta que representen les lletres de l’alfabet 
Braille i que permeten llegir i escriure a les 
persones cegues. Un gran invent, buscadors!

Ja tenim quasi tots els invents que ens han 
demanat. Ara buscarem l’últim, que ens servirà  
per a comunicar a la NASA l’invent que volem ficar 
dins de la càpsula. L’últim invent és el wifi!  
Ara només ens queda seleccionar el que preferim.

11 99

I per a carregar les piles al màxim, canteu la cançó Buscadors d’invents. 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 2-13) i les TIV associades 
amb els invents relacionats amb els mitjans de comunicació (1-26).

TIVMural Llibre 
rol
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La NASA ens necessita! Han d’enviar a l’espai una càpsula  
del temps amb alguns dels invents més importants de la 
humanitat i necessiten els millors buscadors d’invents per  
a poder seleccionar-ne els més destacats. Ens han enviat un 
missatge a través del receptor d’hologrames amb la informació 
dels invents que hem d’aconseguir. Quins invents deuen ser?         

11 TIV Llibre 
rol Mural

Aneu a l’apartat de les TIV i 
observeu i llegiu la TIV/televisió 
i la TIV/Internet per a saber qui 
els va inventar.

1

Aneu a les pàgines 2, 5 i 10 del 
Llibre rol i busqueu la 
informació que hi apareix sobre 
aquests invents.

2

Solució: En passar la llanterna sobre el raig de llum 
de la primera màquina apareix un router que emet 
senyals, un televisor, un mòbil i un ordinador,  
que són invents relacionats amb els mitjans de 
comunicació.

Solució: Cal fer el que s’hi indica.

Quin missatge secret ens deu estar comunicant  
la NASA? Utilitza la llanterna per a descobrir-ho.

  Dibuixa amb el llapis blanc el teu holograma 
de resposta, per a indicar a la NASA: 
«Ok, rebut»

Observa el Mural, apareix algun 
dels invents que hem de buscar? 
Amb quin et quedaries?

3

Busqueu informació de la NASA 
i jugueu a ser astronautes que 
treballen allí. Us atreviu a fer 
una passejada per l’espai?

4

Els invents que hem de buscar estan relacionats amb els mitjans de comunicació. 
Però, per a ser un vertader buscador d’invents, hem de tindre l’equip necessari  
per a la nostra tasca. Què ens fa falta? Pensem un poc!

22

Solució: Pot ratllar el que vulga.

Solució: Pot dibuixar el que vulga.

  Ratlla el que creus que no necessites per a ser 
buscador d’invents.

  Et falta alguna cosa més? Dibuixa-ho.

Representa una escena en què 
faces ús de les ferramentes  
del buscador d’invents. Vegem 
si la teua família sap quin és!

3

Busqueu si teniu a casa  
els objectes que apareixen  
en la làmina i comproveu per  
a què podeu usar-los.

1

Feu un llistat de tot el que pot 
necessitar un buscador 
d’invents, no us oblideu de res!

2
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Genial! Ja tenim l’equipament necessari. Ara ens falta vestir com a vertaders 
buscadors d’invents. Ha de ser roba molt versàtil per a poder dur a terme la missió.33

Solució: Pot dibuixar-se la roba que vulga, sempre 
que explique la seua decisió.

  Dibuixa’t amb la roba que creus que necessites 
per a la missió.

Jugueu a tocar-vos parts del cos 
que anomeneu. El truc està  
a fer-ho cada vegada més ràpid  
i sense confondre’s. Pareu molta 
atenció!

1

Comenteu les peces de vestir 
que no us poden faltar per  
a l’aventura… algunes podeu 
imaginar-les!

2

Observa en el Mural com van 
vestits els científics. Canviaries 
una mica del que porten posat?

4

Disfressa’t com un vertader 
buscador d’invents. Ara,  
a inventar!

3

Mural
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Magnífic! Ja tenim tot el que necessitem per al nostre primer repte. Podem començar! 
Tenim una planificació setmanal que ens ha enviat la NASA dels invents que cal 
buscar. Però… hem d’aconseguir-los tots? Ara ho veurem!

44

Solució: Quan passem el visor, en el dilluns s’esvaeix 
la carta i queda el televisor; en el dimarts s’esvaeix  
el periòdic i queda el mòbil; en el dimecres s’esvaeix 
el telègraf i queda la ràdio; en el dijous s’esvaeix 
l’antena i queda el text en braille; i en el divendres 
s’esvaeix l’altaveu i queda el router .

Solució: Hem de buscar el televisor, el mòbil, la ràdio, 
el text en braille i el router.

  Utilitza el visor per a descobrir què cal buscar 
cada dia.

  Fes clic per a encerclar el que cal buscar cada 
dia.

Aneu cadascun a una habitació 
de la casa, com si visquéreu 
lluny. Imagineu com us podríeu 
comunicar, potser heu 
d’inventar una cosa nova!

3

Fes la teua planificació 
setmanal. Demana ajuda  
i organitza’t! Segur que si 
t’organitzes tens temps  
de fer-ho tot!

1

Llibre 
rol

Quin dia és hui? I ahir? I demà? 
Busca els invents que apareixen 
en aquests dies. Els coneixes? 
Aneu a les pàgines 2, 3 i 8 del 
Llibre rol. Busca en el Llibre rol, 
en les pàgines 5, 7, 9 i 10, o en les 
TIV/ràdio, TIV/televisió i TIV/
braille informació sobre  
els invents.

2
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Comencem pel televisor. Però, atents, com a bons buscadors,  
hem de tindre en compte tots els detalls. Cal ser molt bon observador  
per a triar adequadament!

55

Solució: Cal dibuixar en el televisor de l’esquerra.

Solució: Cal fer clic en la televisió del mig.

  Dibuixa què t’agradaria vore en la pantalla del 
televisor que està damunt del suport més ample.

  Fes clic en la pantalla del televisor que està 
damunt del suport més estret per a apagar-la.

Feu un camí amb dues cordes, 
dues cintes o fins i tot amb 
cadires. Jugueu a creuar el camí 
sense tocar els laterals i feu-lo 
cada vegada més estret… 
Compte, igual heu de passar  
de costat!

3

Busca un cartó i, amb ajuda, 
retalla un rectangle com si fora 
el marc de la tele. Posa’t darrere 
i juga a ser presentador  
de notícies. Quina notícia 
t’agradaria donar?

4

Llibre 
rol

Aneu a la pàgina 7 del Llibre rol 
per a saber com eren abans  
els televisors.

1

Aneu a l’apartat de les TIV i 
observeu i llegiu la TIV/televisió 
per a saber més sobre el seu 
funcionament i el seu inventor.

2

TIV
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Ja tenim el primer invent! Un televisor espectacular!  
Ara cal consultar la planificació setmanal i buscar 
el següent invent: el telèfon. Ens acostarem a la botiga 
d’antiguitats per a veure si en trobem algun.

Aneu a la pàgina 5 del Llibre rol 
per a saber més dels invents que 
han servit per a comunicar-se  
a distància al llarg de la història.

1

Aneu a l’apartat de les TIV  
i observeu i llegiu la TIV/telèfon 
per a saber més sobre el seu 
funcionament i el seu inventor.

2

66

Solució: Cal encerclar el telèfon groc.

Solució: Cal fer clic en l’home que porta el gos.

  Observa l’aparador de la botiga i fes clic per a 
encerclar el telèfon antic que està prop del roig.

  Fes clic damunt de la persona que està lluny  
de la cabina.

Assenyala en el mural  
la persona que està parlant  
per telèfon.

6

Agafeu dos iogurts buits i una 
corda i construïu un telèfon  
de iogurts. Dramatitzeu una 
trucada de telèfon pensant 
abans el que voleu contar. No us 
apropeu, que si no se sent tot!

3

Comenteu què és una cabina  
de telèfon. Investigueu si són 
iguals en tots els països. 
S’assemblen a les nostres?

4

Jugueu a posar-vos a prop  
o lluny d’un objecte de la casa. 
Qui ha aconseguit posar-se  
més lluny?

5

TIVLlibre 
rol Mural
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Excel·lent, buscadors! Ja tenim un televisor i un bonic telèfon antic. Per si 
no recordem el pròxim invent de la planificació, la NASA ens envia un 
laberint, però… hi ha molts mitjans de comunicació. Quin deu ser?  
Ah! La NASA ens dona una pista: s’escolta i ens ajuda a estar informats.

Aneu a l’apartat de les TIV  
i observeu i llegiu la TIV/
impremta i la TIV/Periòdic per  
a saber més sobre aquest mitjà 
de comunicació.

3

Busca una ràdio a casa  
i compara-la amb la que hi ha  
a la pàgina 7 del Llibre rol.  
Són iguals?

2

77

Solució: Cal unir les parelles següents: carta-bústia; 
ordenador-teclat; periòdic-quiosc; ràdio-auriculars.

Solució: Cal arrossegar el gomet fins a la ràdio.

  Resol el laberint per a unir parelles.

  Arrossega el gomet groc fins al costat  
de l’invent que creus que busquem.

Heu rebut una carta alguna 
vegada? Perquè ara us toca  
a vosaltres. Agafeu llapis i paper 
i escriviu i dibuixeu la carta més 
bonica del món i envieu-la  
a qui vulgueu. A qui heu elegit 
per a enviar-li-la? Per què?

1

TIVLlibre 
rol
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Buscadors, era la ràdio! Ja tenim tres invents: un televisor, un telèfon  
i una ràdio. Ara cal buscar un text en braille. Però… Per a què serveixen 
aquells punts? Què cal fer?

88

Solució: Cal pintar segons el color del nombre.

  Pinta els punts de cada targeta amb roig i blau 
segons s’indica.

Talleu trossos de dues fruites 
diferents, per exemple: poma  
i maduixa. Agafeu una broqueta 
cadascun i feu la vostra 
broqueta. La condició és que 
cada broqueta tinga sempre sis 
trossos de fruita. Són totes 
iguals? Observeu les diferents 
possibilitats. Després us  
la podeu menjar!

3

Embena’t els ulls i intenta 
moure’t per la casa. Demana 
ajuda per a no caure ni tirar res! 
Com et sents quan no t’hi veus?

4

Llibre 
rol

Aneu a l’apartat de les TIV  
i observeu i llegiu la TIV/braille 
per a descobrir més sobre 
aquest sistema d’escriptura.

1

Aneu a la pàgina 9 del Llibre rol 
per a veure la correspondència 
de les lletres de l’alfabet amb  
les de l’alfabet Braille.

2

TIV
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Aneu a l’apartat de les TIV  
i observeu i llegiu la TIV/
Internet per a saber més sobre  
el sistema wifi.

1

Aneu a la pàgina 10 del Llibre rol 
per a saber com estem 
connectats els uns amb els 
altres.

2

Solució: Cal fer clic en la biblioteca, la floristeria,  
la cafeteria, el cotxe roig i el mòbil.

Solució: Pot arrossegar el que més li haja agradat 
dels que hem investigat.

  Fes clic per a encerclar els cartells que indiquen 
que hi ha wifi.

  Arrossega l’invent que vulgues ficar  
en la càpsula i apega’l en el mòbil.

Vols convertir-te en wifi? 
Demana a algú de la teua 
família que et diga un missatge 
per a un altre membre de la 
família i transmet-li’l. Després, 
torna amb la resposta. Intenta 
fer-ho cada vegada més ràpid… 
Ara ets la wifi de casa!

3

Has estat alguna vegada en  
una cafeteria o en algun taxi 
amb wifi? Si no te’n recordes, 
pregunta-ho a algú de la teua 
família. I vas veure el cartell  
de wifi? Recordes haver-lo vist 
en altres llocs? A quins?

4

Resulta que els punts del braille són uns signes amb què les persones 
cegues poden escriure i llegir. Tenim quasi tots els invents!  
Ara buscarem l’últim que se’ns demana i l’utilitzarem per a comunicar  
a la NASA l’invent que hem seleccionat. És increïble! Podem enviar 
missatges fins i tot si ens trobem al mig del carrer!

99 TIV Llibre 
rol

ENHORABONA! HEU SELECCIONAT 
EL PRIMER INVENT!  
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
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Atenció! Tenim un missatge nou en el receptor 
d’hologrames. Què ens demana ara la NASA? 
Tornem a usar les llanternes i descobrim que  
els següents invents que hem de buscar estan 
relacionats amb els mitjans de transport.

Necessitem saber per on començar. La NASA ens 
envia una pista: és una figura formada amb  
un tangram. Què deu ser? És un avió! Seguim…  
Ara ens envia una figura semblant a una estrela 
amb una paraula incompleta. En completar-la amb 
les síl·labes que falten comprovem que el següent 
transport que hem de buscar és la moto! I ara hem 
de continuar pels mitjans de transport aquàtics, 
però n’hi ha molts. La NASA ens planteja una prova 
d’enginy i ens diu que el següent mitjà de transport 
és el que suma 6.

REPTE 2

Comprovem-ho. És el vaixell! Ja tenim uns quants 
invents i el següent que hem de buscar està en  
una estació de tren i està fet de metall. Potser són 
els trens? Utilitzem el visor per a saber-ho. No!  
Són les vies. Atents! Tenim un altre comunicat  
de la NASA. Què deu ser ara? El pròxim invent està 
relacionat amb el cotxe i ens ajuda molt quan plou. 
Què deu ser? Utilitzem les llanternes per  
a descobrir-ho. És l’eixugaparabrisa!

Genial! És impressionant el treball que esteu fent. 
Com que ja tenim bastants invents relacionats 
amb els mitjans de transport guardats al 
magatzem, el que farem és prendre la decisió  
de quin invent enviem en la càpsula. Bravo, 
buscadors! Ja tenim el segon invent seleccionat!

1010 1616

Per a completar amb èxit aquest segon repte, no oblideu que podeu 
consultar el Mural, el Llibre rol (pàgines 14-23) i les TIV associades 
amb els invents relacionats amb els mitjans de transport (27-52).

TIVMural Llibre 
rol

Excel·lent treball, buscadors! A la NASA li va arribar el nostre primer 
invent. Atents! Estem rebent un nou missatge de la NASA. Què deu ser? 
Què són les imatges del receptor d’hologrames?

1010

Solució: En passar la llanterna per la llum de  
la màquina apareixen mitjans de transport: cotxe, 
moto, vaixell, avió i tren.

  Què ens demana la NASA? Utilitza la llanterna 
per a descobrir-ho.

Jugueu a imitar un mitjà  
de transport perquè la resta de 
la família endevine quin és. 
Compte, no es pot repetir!

1

Localitza tots els mitjans de 
transport que apareixen en  
el Mural. Segur que els tens tots?

3

Fes un dibuix del mitjà de 
transport en el qual t’agradaria 
viatjar. A on aniries?

4

Llibre 
rol

Aneu a la pàgina 14-18 i 22, 23 
del Llibre rol per a saber més 
sobre alguns inventors dels 
mitjans de transport.

2

Mural
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Feu peces de tangram amb 
cartolines i formeu les vostres 
figures. Si les apegueu en  
un foli, després podreu fer-hi  
una exposició.

3

Aneu a l’apartat de les TIV  
i observeu i llegiu la TIV/avió 
per a saber-ne més.

1

Ara ens toca buscar invents relacionats amb els mitjans de transport. 
Quin és el primer que hem de buscar? Tenim una pista! Ens han enviat 
una figura creada amb un tangram. Creieu que serem capaços 
d’identificar-la? De segur que sí!

Aneu a la pàgina 15 del Llibre 
rol per a saber qui van ser  
els primers a volar.

2

1 11 1

Solució: És un avió. Els triangles blavosos són  
les ales, i el roig i el taronja, part de la cua.

  De quin mitjà de transport es tracta?  
Arrossega les figures i col·loca-les on correspon 
per a descobrir-ho.

Imagina que ets pilot d’un avió. 
Imita com el pilotaries i anuncia 
en veu alta cap a on voles. 
Potser algú vol anar amb tu!

4

TIV Llibre 
rol
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Era un avió! Quin busquem ara? Des de la NASA ens envien una figura 
semblant a una estrela. Què vol dir? Ànim, buscadors! Juguem amb  
les síl·labes i… a pensar de manera creativa! Què pot ser?

1212

Solució: Les paraules que es formen són: MOTO, 
MOPA, MONYO, MORA, MONA.

Solució: Cal fer clic en la síl·laba TO (MOTO).

Solució: Una moto.

  Arrossega les síl·labes per a formar paraules.

  Quina de les paraules anomena un mitjà  
de transport? Fes clic per a encerclar-la.

  Dibuixa el mitjà de transport que has trobat.

Jugueu a dividir en síl·labes  
els vostres noms. Compteu 
quantes síl·labes té cada nom  
i comproveu quin és més llarg. 
Vols dir-te d’una altra manera? 
Dis-ho ben alt.

3

Llibre 
rol

Aneu a la pàgina 17 del Llibre rol 
i comenteu que les motocicletes 
més antigues portaven un 
passatger al sidecar que apareix 
en la fotografia i que  
és un vehicle amb una roda que 
va enganxat a la motocicleta. 
Pujaríeu a un sidecar? Compte! 
Hauries de portar casc i ulleres!

1

Aneu a l’apartat de les TIV  
i utilitzeu la TIV/moto per  
a saber quin va ser el seu 
antecedent i la vestimenta 
adequada per a conduir-la. Us 
atreviríeu a pujar? Us agradaria 
conduir-ne una? A on aniríeu?

2

TIV
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Sabeu quin mitjà de transport 
pot navegar per damunt i per 
davall de l’aigua? El Llibre rol us 
pot ajudar, mireu la pàgina 14.

1

Era la moto! L’enhorabona, aquesta no era fàcil! Per on continuem?  
I si busquem algun mitjà de transport aquàtic? Ací n’hi ha de diferents… 
Cal veure quants n’hi ha de cada. N’hi ha d’haver un de 6. Aquesta és  
la nostra pista.

Aneu a l’apartat de les TIV  
i llegiu la TIV/vaixell per a 
saber-ne més. Després, pugeu  
a bord i no us maregeu.

2

1313

Solució: Cal arrossegar cada nombre davall  
de la quantitat corresponent.

Solució: Cal dibuixar cinc motos d’aigua  
i sis vaixells.

Solució: Cal fer clic en el marc del vaixell.

  Quina quantitat de mitjans de transport hi ha en 
cada cas? Arrossega el nombre que correspon.

  Dibuixa els resultats de les sumes.

  Fes clic en el marc que suma 6.

Quantes persones viuen a casa? 
Quants són xics i quantes són 
xiques? Demana’ls que 
s’agrupen i compta’ls!  
No t’oblides de ningú.

3

TIVLlibre 
rol
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Era el vaixell, buscadors! Ara la NASA ens conta que  
el següent invent que hem de buscar es troba en una estació  
de trens i està fet de metall. Què deu ser?

1414

Solució: Cal arrossegar els vagons morats i verds  
de manera alterna per a completar la sèrie.

Solució: En passar el visor desapareixen les vies.

  Arrossega els vagons per a completar la sèrie.

  Utilitza el visor per a vore què desapareix.  
Això ens hem d’emportar!

Veus algun tren en el Mural? 
Fixa-t’hi bé, que en el futur  
els transports seran diferents 
(apareix al centre del mural,  
en el receptor d’hologrames).

2

Aneu a la pàgina 16 del Llibre 
rol per a saber més sobre els 
mitjans de transport terrestres  
i per a conéixer el nom de  
les primeres locomotores.

1

Aneu a l’apartat de les TIV  
i observeu i llegiu la TIV/tren, 
sabíeu tot això del tren?

3

Mural TIVLlibre 
rol

Construïu un tren a casa amb 
una fila de cadires. Demaneu 
als passatgers que hi pugen, 
dient: passatgers, al tren! Imiteu 
el so de la xiulada… i a viatjar! 
Us agrada el paisatge?

4
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Excel·lent, buscadors! Ens emportem les vies del tren. Un moment, tenim un nou 
comunicat de la NASA! Ens comenta que el cotxe té un invent molt bo, que ens ajuda 
quan plou. Quin deu ser?

1515

Solució: Cal arrossegar els ordinals segons 
correspon.

Solució: Cal fer clic en els cotxes que ens indiquen.

Solució: En passar la llanterna pels cotxes, 
apareixen els eixugaparabrises.

  Arrossega els ordinals que hi falten.

  Fes clic en els cotxes que estan 1r, 3r i 5é.

  Quin invent del cotxe ens hem d’emportar? 
Utilitza la llanterna per a descobrir-ho.

Formeu una fila amb tots els 
membres de la família. El major 
donarà indicacions com ara:  
«El segon de la fila fa un salt, el 
primer s’acatxa, el tercer balla»... 
Així que, atents a la vostra 
posició! Després d’una estona, 
canvieu perquè un altre de 
vosaltres done les indicacions.

2

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

1

TIV

Construeix una torre amb peces 
de construcció, llibres, caixes  
o envasos de iogurts que tinga 
sis pisos. Si fora un edifici,  
a quin pis t’agradaria viure?  
Si has triat un de molt alt, per 
exemple el pis vinté, que en un 
edifici seria el pis que ocupara 
la planta 20, no et donaria 
vertigen? A quin pis vius ara?

3
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L’ENHORABONA, BUSCADORS! JA ESTÀ SELECCIONAT  
EL SEGON INVENT!
I per a celebrar-ho… Prepareu croquetes en família!  
Bon profit!

Gran treball, buscadors! Era l’eixugaparabrisa. Hem aconseguit una bona col·lecció 
d’invents relacionats amb els mitjans de transport. Com que tots estan guardats al 
magatzem, hem de prendre una decisió… Quin enviem dins de la càpsula?

1616

Solució: S’ha de clicar en l’avió, la moto, el vaixell, les 
vies del tren i el cotxe (eixugaparabrisa).

Solució: Pot encerclar el que vulga.

  Fes clic per a encerclar tots els invents que hem 
vist en l’últim encàrrec de la NASA.

  Encercla amb el llapis l’invent que ficaries  
en la càpsula.

Representa amb el cos els cinc 
mitjans de transport que has 
investigat i imita’n els sons amb 
onomatopeies. Si t’abelleix,  
hi pots incloure algun altre so 

1

Com t’agradaria viatjar en  
el futur? Dibuixa-ho. Després, 
demana permís per a posar  
el dibuix a la teua habitació.

2
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REPTE 3 1717 2323

Per a completar amb èxit aquest tercer repte, no oblideu que podeu 
consultar el Mural, el Llibre rol (pàgines 24-32) i les TIV associades 
amb els invents relacionats amb la casa (53-60).

TIVMural Llibre 
rol

La NASA es torna a posar en contacte amb 
nosaltres. Però… el receptor d’hologrames funciona 
malament. Utilitzem el visor per a saber quin 
missatge és el correcte: s’esvaeixen el paisatge  
i les estreles, i queda la casa. Hem d’anar a la casa, 
per la qual cosa els invents següents estan 
relacionats amb la casa. Segur que allí hi ha molts 
invents interessants.

Comencem pel saló. Què serveix per a netejar?  
El robot aspirador, sí! Ens l’emportem! Però ara  
no sabem per quina habitació continuar ni quin 
invent buscar. Atenció, la NASA ens envia una 
pista en el llibre electrònic. És una endevinalla,  
i segur que en resoldre-la ens diu l’invent que cal 
buscar. És la nevera! Ja tenim dos invents. Ara, 

anem a la cuina, que està plena d’invents que  
ens ajuden en la vida diària. Però... quin ens 
emportem? Utilitzem les llanternes per a 
endevinar-ho. És una bossa de paper! Ara, la NASA 
ens diu que busquem un invent que ens ajuda  
a estalviar aigua si l’utilitzem bé. Què pot ser?  
Clar, el llavaplats! Ens falta el menjador, que també 
té molts invents. Però ens emportarem un que té 
dents i que ens ajuda a menjar. La forqueta!

Ja tenim molts invents relacionats amb la casa. 
Però… abans de decidir quin invent seleccionem 
per a la càpsula, la NASA ens envia un últim repte: 
saber quantes forquetes tenim. En són cinc en 
total! L’enhorabona, buscadors! Hem resolt el repte  
i el tercer invent està seleccionat!

Encara ens queda un encàrrec més! La NASA es posa en contacte  
amb nosaltres a través del receptor d’hologrames, però… què passa? 
Sembla que està desbaratat. On hem d’anar per a aconseguir més invents?

1717

Solució: En passar el visor desapareixen les estreles 
i les muntanyes. Ens quedem amb la casa.

Solució: Cal pintar la casa.

  Utilitza el visor per a descobrir quin missatge  
és el correcte.

  Pinta el missatge correcte.

Observa el Mural: de tot el  
que apareix al laboratori, què 
t’agradaria tenir a casa? Posa-li 
un nom.

2

Aneu a la pàgina 26 i 27 del 
Llibre rol per a conéixer invents 
d’objectes que s’utilitzen  
a les cases.

3

Mural Llibre 
rol

Feu un llistat amb tot el que se 
us ocórrega que podeu trobar  
en una casa que puga servir  
a la NASA. Però, compte,  
que igual se l’emporten…

1
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Anem a una casa! De segur que hi ha invents molt interessants que fem servir cada 
dia i que es poden incloure en la càpsula de la NASA. Hem arribat a la sala d’estar, 
però hi ha un fum d’invents. Quin de tots ens emportem?

1818

Solució: Cal arrossegar als objectes els nombres 
següents: llum-1, taula-2, robot-2, llibre-2, sofà-2.

Solució: Cal fer clic en el robot aspirador.

  Fes palmades per a dir el nom de cada objecte 
(llum, taula, robot, llibre, sofà) i arrossega  
el nombre de síl·labes.

  Fes clic per a encerclar l’objecte que serveix  
per a netejar. Ens l’emportem!

Observa en el Mural el robot  
que té una safata. Imagina què 
tindran les tasses i fes com  
si t’ho estigueres prenent. Ves 
amb compte de no cremar-te!

1

Pensa en un robot que 
t’agradaria tindre a casa.  
Què t’agradaria que fera? Fes-ne 
un dibuix. Si vols idees, mira  
el Mural!

3

Busca en la sala d’estar  
els objectes que apareixen  
en la làmina. Són iguals?  
Quins t’agraden més?

4

Digueu en veu alta els noms  
de la família i feu palmades  
en cada síl·laba per a veure qui 
té el nom més llarg i… aquest ha 
guanyat un bes! També podeu 
inventar un nom molt molt llarg 
entre tots i fer palmades en  
les síl·labes, primer a poc a poc  
i després de pressa… no us 
emboliqueu!

2

Mural
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Aneu a l’apartat de les TIV i 
observeu i llegiu la TIV/llibre 
electrònic per a saber més sobre 
les característiques que té.

1

Bona elecció! Ens emportem el robot aspirador. On busquem ara?  
La NASA ens ho posa difícil. Ànim, buscadors! Vegem la pista que  
ens envia en el llibre electrònic. Pareix que és una endevinalla,  
de segur que ens serveix per a la següent elecció.

Aneu a la pàgina 27 del Libre rol 
per a conéixer com eren les 
primeres neveres elèctriques.

2

1919

Solució: Cal dibuixar una nevera.

  Dibuixa la solució de l’endevinalla.

On guardaries els aliments si no 
tingueres nevera? Ha de ser  
un lloc fresquet…

4

TIV Llibre 
rol

Jugueu a les endevinalles. 
Poden ser endevinalles 
inventades en què els 
protagonistes sigueu vosaltres 
mateixos: qui té els ulls marrons 
i és rossa?

3
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Era la nevera. Ja tenim dues coses importants de la casa: el robot aspirador  
i la nevera. Ara anem a la cuina, que és un lloc d’on ens podem emportar  
quasi tots els invents, però només en podem triar un. Quin triem?

2020

Solució: En passar la llanterna apareix en el banc  
de cuina una bossa de paper.

Solució: Cal fer clic en l’espremedora.

Solució: Cal fer clic en la bossa de paper.

Solució: Cal fer clic on s’indica.

  Fes clic per a encerclar l’invent que està al mig 
del banc de cuina.

  Fes clic en el calaix que està al mig.

  Quin invent ens emportem d’ací? Utilitza  
la llanterna per a saber-ho. 

  Fes clic per a encerclar l’invent que ens 
emportem d’ací.

Busca una bossa de paper  
a casa i decora-la com més 
t’agrade (estampant amb 
témperes les empremtes de  
les mans o les dels dits; o amb 
gomets, o fent ratlles de colors,  
o amb puntets fets amb ceres...). 
Per a què la utilitzaràs?

4

Jugueu a col·locar tres objectes 
en fila. Agafeu el del mig  
i inventeu-vos per a què es pot 
utilitzar. Busqueu els més 
graciosos de la casa!

3

TIV

Aneu a l’apartat de les TIV  
i observeu i llegiu la TIV/bossa  
de paper per a saber més sobre 
l’ús que se’n fa i els avantatges 
d’utilitzar-la.

2

Aneu a la pàgina 27 del Llibre rol 
per a saber el nom de la dona que 
va inventar una màquina que 
doblegava bosses de paper.

1

Llibre 
rol



26

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

1

La bossa de paper és molt bona elecció. Així cuidem la naturalesa.  
Però la cuina té moltes coses interessants. Triem alguna cosa més?  
La NASA ens diu que busquem un invent que permeta estalviar aigua  
si l’utilitzem correctament. A més, si l’obrim, hi podrem veure plats,  
gots i coberts. Què deu ser?

Aneu a les pàgines 26 i 25 del 
Llibre rol per a saber més sobre 
el llavaplats i per a conéixer 
altres invents ideats per dones.

2

2121

Solució: Cal arrossegar els nombres següents als 
plats i gots que s’indiquen: 0 plats morats, 3 plats 
grocs, 5 plats verds, 6 gots morats i 4 gots rojos.

  Compta els gots i els plats que hi ha de cada 
color i arrossega’n el nombre.

Hui toca ajudar a casa! Si tens 
llavaplats, et toca col·locar els 
gots dins; si no, hauràs d’ajudar 
a llavar-los, el llavaplats ets tu!

3

TIV Llibre 
rol

Feu sis targetes amb els 
nombres de l’1 la 6 i col·loqueu-
los per terra. Balleu al ritme 
d’una cançó i quan algú diga un 
nombre haureu de situar-vos en 
la targeta corresponent. Vegem 
si ets el primer a arribar!

4
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Solució: Cal arrossegar la cassola on s’indica.

Solució: Cal fer clic en les cadires que s’indica.

Solució: Cal fer clic en totes les forquetes.

  Arrossega la cassola al centre de la taula.

  Fes clic per a encerclar l’invent que ens hem 
d’emportar.

  Fes clic en les cadires que es troben al voltant 
de la taula.

Busca en el Mural quins 
utensilis hi ha per a menjar.

2

Aconsegueix una forqueta  
de plàstic i transforma-la  
en un personatge. Fes el mateix 
amb una cullera. Després,  
pots inventar un diàleg entre  
les dues.

4

Ja tenim un altre invent de la cuina: el llavaplats! Ens queda 
alguna dependència més? Passarem pel menjador per a veure 
si trobem alguna cosa interessant. Hi ha molts invents,  
però cal trobar-ne un que ens ajude a menjar. Quin dilema! 
Ens emportem el que té dents?

2222 TIVLlibre 
rol Mural

Ajunteu a tota la família, poseu 
una cadira al centre i feu un 
rogle al voltant. Balleu sense 
parar fins que deixe de sonar  
la música. Ets capaç de seure  
a la cadira el primer?

5

Aneu a la pàgina 24 del Llibre 
rol per a saber més dels 
utensilis per a menjar. Quin deu 
tenir dents?

1

Aneu a l’apartat de les TIV i 
observeu i llegiu la TIV/forqueta 
per a saber on s’ha de col·locar a 
la taula.

3
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Bona elecció, buscadors! Ara comentarem a la NASA l’invent que hem seleccionat  
per a la càpsula. Però… Ens acaba d’arribar un últim missatge amb un repte!2323

Solució: Pot triar el que vulga.

Solució: Cal arrossegar els nombres: 2, 3 i 5.

  La NASA ens demana totes les forquetes que 
tinguem. Si tenim dos forquetes i en tenim tres 
més en el llavaplats, quantes en tenim en total? 
Arrossega els nombres.

  Quin invent de la casa ficaries en la càpsula? 
Encercla’l. Expliquem la nostra elecció i 
comentem si coincidim.

Demana a algú de la teua 
família que et done una forqueta 
per a la carn i una altra per al 
peix. Fixa’t bé en les dents que 
tenen. Són iguals? En què es 
diferencien? Les dues tenen 
dents? Si és així, tenen el mateix 
nombre? Saps per què són 
diferents? Demana a algú de  
la família que t’ho explique.  
De segur que quan menges peix 
o carn sabràs utilitzar 
correctament la forqueta!

4

Representeu el repte amb 
forquetes de veres. Serà més 
fàcil resoldre’l!

1

Jugueu a les fruiteries. Aneu  
a fer la compra i dramatitzeu 
situacions com ara: tinc  
2 pomes a casa i en compre  
3 més. Quantes en tinc ara?  
Més o menys?

2

Què passaria si no tinguérem 
coberts per a menjar? Quins 
altres objectes utilitzaríeu? 
Comenteu-ho dient la utilitat 
que li donaríeu, per exemple:  
la forqueta pot substituir-se per 
un pal amb punta, o per un pal 
amb la punta llimada. La cullera 
es pot substituir per la meitat 
d’un coco xicotet buit…

3

L’ENHORABONA! JA TENIM SELECCIONAT EL TERCER 
INVENT. MISSIÓ COMPLIDA!
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ACABEM!

Moltes gràcies! La càpsula del temps portarà una molt bona selecció d’invents. 
Heu fet un excel·lent treball de buscadors d’invents!

2424

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

Ho hem aconseguit! Hem completat tots els encàrrecs. Som uns autèntics buscadors 
d’invents! Des de la NASA ens agraeixen l’esforç i esperen poder comptar amb 
nosaltres en el futur.

2424

Solució: Pot dibuixar la càpsula que vulga.

  Dibuixa la càpsula del temps com te  
la imagines.

Construïu junts una càpsula del 
temps amb una caixa de cartó. 
Decoreu-la i fiqueu dins els 
dibuixos dels invents que heu 
seleccionat. Com l’enviaríeu  
a la NASA?

1

Recapituleu tot el treball que 
heu fet al llarg de la missió per  
a aconseguir ser uns autèntics 
buscadors d’invents. Pregunteu: 
Què ha sigut el més fàcil?  
I el més difícil? Quin invent us 
ha agradat més? I quin menys? 
Per què?

2

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

3
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Llibre rol:  
Manual per a inventors

TIV
Llibre  

rol

El Llibre rol us servirà per a ampliar la informació 
de la missió. El passapàgines permet visualitzar  
el llibre imitant el pas de les 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 2-13),  
repte 2 (pàgines 14-23) i repte 3 (pàgines 24-32).

La primera pàgina és una de les més 
divertides, en la qual heu de buscar l’absurd  
o l’element discordant (l’entrepà no pot estar 
damunt de la taula de treball al costat del 
mòbil perquè pot danyar els equips 
informàtics).

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.

PÀGINES
Quants invents hi ha?

Observeu la primera pàgina i anomeneu tots els invents que reconegueu. 
Quin és el més gran? I el més xicotet?

Vertader o fals

Llegiu oracions referides a un invent, és veritat o mentida?  
Intenteu endevinar-ho i buscar la solució en el Llibre rol.

Podria valdre per a…?

Jugueu a imaginar diferents usos per als invents d’aquestes pàgines,  
per exemple: «El llapis es va inventar per a escriure, però també podria  
ser un rascador fabulós».

A què em recorda això?

Trieu una pàgina del llibre rol i relacioneu alguna cosa del que hi apareix 
amb una altra de la casa, per exemple: «Els patins em recorden als que té 
la mare».

Quines diferències hi ha?

Observa les imatges que apareixen en les pàgines del llibre rol.  
Després, busca les semblances i diferències.

Ens comuniquem

Observeu el telègraf i compareu com es comunicaven abans en 
comparació amb els telèfons actuals. Elaboreu un telèfon amb envasos de 
iogurt i fil. Utilitzeu-ho per a transmetre un missatge que pot ser un codi 
numèric bàsic (per exemple: 4321).

Trie aquest

Tria un dels transports del llibre rol i intenta fer-ho amb plastilina.  
Després afig el que et semble per tal de millorar-lo i crear nous transports.

1

Qualsevol pàgina

12-13

14-18

Qualsevol pàgina

14-18, 27-28

4

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.

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

PISTA 2

Àudios  
i vídeos

Trenca-
closques
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Voleu gaudir dels Contes de Benet?

Al ritme de la cançó,  
feu la coreografia 
següent.

COREOGRAFIA 

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.

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.

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

Contes
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Al matí, quan Beni es va despertar; feia un sol 
magnífic. Abans d’eixir de casa, va agafar el seu 
dinosaure preferit: Gonçal. De camí a l’escola, Beni 
jugava a imaginar-se que Gonçal saltava d’edifici 
en edifici. (Escenificar l’acció amb les mans.) 
(Imitar el rugit d’un dinosaure.) —Grrr! —feia Beni 
mentre movia el dinosaure davant d’un edifici en 
construcció.

Abans de deixar-lo a l’escola, la mare de Beni li va 
preguntar: 
—Què t’agradaria fer un dia tan bonic com hui? 
—Jugar a les construccions —li va contestar Beni.

A classe, a l’hora del pati, Beni se’n va anar directe 
al baül on sempre estan les construccions. 
Aleshores, va vore que una altra xiqueta, Carolina, 
hi estava jugant. Pareixia que s’ho estava passant 
molt bé. 
(Decebut.) —Vaja —es va queixar Beni—, hauré 
d’esperar. (Creuar els braços i convidar els xiquets 
a fer el mateix.) 
Beni va esperar una estona al costat de la finestra 
de classe.

(Imitar el soroll d’un tro.) Bruuum! Es va sentir  
un tro al cel, i el sol va desaparéixer. Feia molt  
de temps que Beni estava esperant per a jugar  
a les construccions. Carolina no parava de fer 
torres i més torres, totes altíssimes. (Alçar els 
braços amb el moviment d’apilar blocs i mirar  
cap amunt admirant-ne l’alçària.)

(Enfadat.) —Vull jugar a les construccions ja! —va 
dir Beni molt enfadat. (Donar una puntada de peu 
a terra.) 
(Ferm.) —No pots —va dir Carolina. 
(Imitar soroll de tempesta.) Plic, ploc, ploc!  
Va començar a ploure moltíssim. De sobte, Beni 
se’n va fartar. Es va posar molt roig i va començar  
a cridar: 
(Cridant.) —Vull jugar joooooo! 
Com si fora el dinosaure gegant, Beni va començar 
a trencar-ho tot. 
(Escenificar que es destrueixen les 
construccions.) Va xafar la ciutat que havia 
construït Carolina. (Escenificar el plor i els crits.) 
Va plorar i va cridar. Estava tan enfadat que no 
sabia què fer. (Convidar els xiquets a repetir  
les accions.) 
Intentar calmar-se? Buscar la profe?

Com un dinosaure
EMOCIÓ: IRA

Ara és el moment d’elegir entre un dels  
dos finals. Converseu sobre les dues opcions  
i pregunteu: prefereixes que Beni intente calmar-
se o que busque la profe?

I ara comencen  
les meues 
aventures!

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?
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Final 1 Intentar calmar-se

Beni va intentar calmar-se. 
(Respirar molt ràpid i, després, profundament.) 
Va respirar profundament unes quantes vegades. 
S’havia enfadat molt i respirava molt ràpid. 
(Convidar els xiquets a repetir les accions.) 
Va tardar una estona fins que li va passar  
el disgust. Va deixar de plorar i es va calmar. 
Després, va demanar perdó a la seua amiga 
Carolina. Li havia trencat la ciutat, així que  
la va ajudar a reconstruir-la. 
Mentre Carolina i Beni feien torres, un raig de sol 
va entrar per la finestra. Ja li havia passat l’enuig.

Final 2 Buscar la profe

Beni se’n anar corrents als braços de la profe. 
(Plorant.) —Buaaa! —al principi no podia parar  
de plorar—. No volia posar-me així, ni trencar la 
construcció de Carolina. 
—Ja ho sé —li va dir la profe—. Et passarà al cap 
d’una estona. 
La profe tenia raó. Al cap d’uns segons, Beni li va 
demanar perdó a Carolina i els dos tornaren a ser 
amics. Mentre reconstruïen la ciutat, el sol 
tornava a brillar per la finestra.

• Agafeu globus i unfleu-los imaginant que l’aire és la ira que podeu tenir dins quan us enfadeu.  
Quan l’hàgeu emplenat, solteu-lo perquè es desunfle sol. Si no subjecteu el globus, es descontrola  
i pot trencar coses. Per això és important saber controlar l’enuig i no fer mal a ningú.

• Jugueu a relaxar-vos. Imagineu que sou un glaçó: «Asseieu-vos a terra agafant-vos els genolls, molt rígids i durs, 
com el gel. A poc a poc, noteu com el sol us calfa i us relaxeu, com si el gel començara a fondre’s». Comenceu per 
dalt, amb l’expressió de la cara, i seguiu amb el coll, els muscles, l’esquena, els braços i les cames. Acabeu tots  
a terra tombats, molt relaxats, com si el gel s’haguera fos i us haguéreu convertit en un toll d’aigua.

• 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.

Jocs per a després del conte

S’acabava el curs. Beni i els companys de classe 
havien aprés moltíssimes coses: lletres, nombres…, 
i també a fer volantins cap arrere. La profe estava 
molt contenta amb ells i volia celebrar-ho. 
(Entusiasmada.) —Farem una festa de final de curs 
—va dir—. Vindran les vostres famílies i cantarem 
tots junts. Que a ningú li faça vergonya. «Genial», 
va pensar Beni, «m’encanta cantar».

La veritat és que Beni sempre estava cantant.  
A l’autobús, pel carrer, mentre estava assegut  
al vàter… i, fins i tot, dins del seu cap. (Assenyalar 
el cap amb el dit.) 
—Beni, canta’ns una cançó —li demanaven  
els pares mentre anaven en cotxe. 
Ell se sabia un muntó de cançons i, al final,  
sa mare sempre aplaudia i deia: 
(Aplaudint.) —Bravo! Una altra gran actuació  
del gran cantant Benet Beixamel! (Demanar  
els xiquets que aplaudisquen.)

Tots a classe sabien que a Beni li agradava molt 
cantar. Per això, com que Beni no es posava 
nerviós, la profe li va demanar que fora el primer  
a eixir a l’escenari el dia de la festa de final de curs. 
—Així els altres voran que, si estàs tranquil,  
no passa res, i els farà menys por eixir —li va dir  
la profe. 
—D’acord —va dir Beni, tot decidit—. Seré el primer. 
(Fer un pas cap avant i convidar els xiquets a fer  
el mateix.)

El dia abans de la festa de final de curs, Beni 
estava molt tranquil. 
Tombat al sofà, taral·lejava la seua cançó. 
(Taral·lejar una melodia.) 
Sabia que ho faria bé, i més amb el seu vestit blanc 
de cantant.

Benet Beixamel, el gran cantant
EMOCIÓ: SEGURETAT 
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Per no parlar de les ulleres de… (Escenificar l’acció 
de posar-se un vestit i unes ulleres.) 
(Imitar el so del telèfon.) Riiing! Va sonar el telèfon. 
(Escenificar l’acció de despenjar-lo.) 
—Diga’m? —va respondre son pare. (Escenificar 
l’acció de penjar el telèfon.) El papà va aparéixer  
al saló somrient. 
(Entusiasmat.) —Endevines qui vindrà a la festa  
de final de curs? Ton tio Camil, el cantant!

Ja havia arribat el gran dia, però no era com Beni 
esperava. El tio Camil venia a vore’l cantar. Son tio 
no era com la mamà i el papà. Era un cantant de 
veritat! Què pensaria de la seua disfressa? 

(Assenyalar-se el vestit.) 
I de la perruca? (Assenyalar-se els cabells.) 
I de la veu? (Assenyalar-se la boca.) 
De sobte, tota la seguretat de Beni es va esfumar. 
—Et toca eixir —li va dir la profe. 
Què havia de fer? Eixir disparat? Intentar-ho? 
Demanar ajuda?

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

Final 1 Intentar-ho

(Escenificar cada acció.) Li tremolaven les cames 
i tenia un nuc a la gola, però Beni va respirar 
profundament i va eixir a l’escenari. (Generar 
expectació.) 
—Vinga, Beni! —va cridar algú del públic. 
(Tancar els ulls.) Beni va tancar els ulls i va 
pensar en les seues actuacions al cotxe. En com 
l’aplaudien els seus pares. Va cantar com si 
estiguera només amb ells. De seguida, aquella 
inseguretat es va esvair. I, quan va acabar, va vore 
son tio aplaudir com un boig. (Aplaudir.) Al seu 
costat, li va paréixer escoltar sa mare que deia:

—Una altra gran actuació del gran Benet 
Beixamel! (Convidar els xiquets a aplaudir.)

Final 2 Demanar ajuda

—No puc, profe! Està mon tio! —va dir Beni, paralitzat. 
—Quin tio? —va dir la profe. 
(Imitar la veu greu del tio Camil.) —Jo —va dir de 
sobte Camil, mentre eixia de darrere d’una 
cortina—. Soc cantant. Beni, creu-me. Se t’oblidarà 
tot. El vestit, la llum i, fins i tot, el públic. Només 
has de començar a cantar. 
I així va ser. (Sostenir un micròfon imaginari 
entre les mans.) Beni va arribar nerviosíssim fins 
al micròfon, però quan va entonar la primera nota, 
clic!, va recuperar tota la seguretat. 
En acabar, entre aplaudiments, va vore son tio 
entre el públic. 
(Imitar la veu greu del tio Camil, aplaudir.) —És el 
meu nebot! —deia, orgullós.

De reüll, Beni va vore la profe, darrere del teló, que 
somreia. (Escenificar l’acció.) (Aplaudir.) 
(Convidar els xiquets a fer el mateix.)

• Organitzeu un xicotet recorregut a casa que proporcione una certa altura. Poseu diverses cadires o tamborets en fila,  
perquè el xiquet els recórrega per damunt, amb la vostra ajuda, perquè se senten segurs i es convertisquen en exploradors. 
Aviseu-lo del que té davall dels peus: «Ara mateix estàs travessant un riu ple de cocodrils!», «Compte, el terra està ple  
de lava!», «Mira si és bonic el paisatge des d’ací dalt!»…

• Construïu la vostra pròpia armadura per a sentir-vos segurs. Dibuixeu en cartó o cartolina motles de les diferents parts  
del cos que vulgueu protegir. Podeu dibuixar en les cartolines coses que us fan sentir segurs, com llocs, la família…

• Jugueu a expressar-vos amb gestos. Intenteu explicar a algun membre de la família que us heu quedat sense veu  
i expresseu com us sentiu quan voleu contar alguna cosa i no podeu fer-ho.

• Si us animeu, representeu a casa l’espectacle del conte. Disfresseu-vos i feu micròfons amb cartó. Ho passareu genial!

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

Àudios  
i vídeos

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.

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

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.

Música, moviment i relax

CANÇÓ DEL PROJECTE
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Buscadors d’invents

Què introduirem 
en la càpsula del temps? 
Una tria hem de fer, 
només hi caben tres invents.

Són tres coses importants 
per a la humanitat. 
Busca-les sense parar, 
preparats, llestos, ja!

Què introduirem 
en la càpsula del temps? 
Una tria hem de fer, 
només hi caben tres invents.

Un cotxe, una pereta, 
una bici, un retolador. 
Un mòbil, una cafetera, 
busca-ho per qualsevol lloc.

Què introduirem 
en la càpsula del temps? 
Una tria hem de fer, 
només hi caben tres invents.

PISTA 3

1   Al ritme de la cançó, feu la coreografia següent:

 –  Toqueu les palmes o feu esclafits de dits  
al ritme de la música mentre us moveu  
d’un costat a l’altre en les estrofes.

 –  En la tornada, indiqueu amb els dits que són 
tres invents.

 –  Quan escolteu «Busca-les sense parar», 
imiteu el gest de buscar mirant a un costat  
i a l'altre i canteu molt alt: «Preparats,  
llestos, ja!».

2   Unes altres opcions poden ser que us imagineu 
que esteu en la càpsula del temps i:

 –  Pedalegeu simulant que conduïu una bici, 
tombats en terra boca amunt.

 –  Desplaceu-vos amb el cos simulant que 
conduïu un cotxe, asseguts amb les cames 
estirades i les mans en el volant.

 –  Poseu-vos drets amb els braços estirats i cap 
avant corrent per l’espai com si fóreu un coet.

Cançó

CANÇONS I AUDICIONS DE LA MISSIÓ

Aquesta cançó també la teniu en versió karaoke per a cantar-la tots junts  
i no perdre-vos en cap moment.  
La podeu cantar abans de començar cada repte.
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1   Jugueu a ser directors de cinema. Penseu en 
una escena d’una pel·lícula i decidiu la trama:

 –  Primer, penseu en un lloc del futur. Elegiu 
com seran les ciutats, les persones...: Què us 
agradaria que hi haguera? Per què? Com 
seran els cotxes? I les cases?

 –  Després, s’ha de produir un rescat on aquesta 
audició sone de música de fons.

 –  Per a acabar, representeu, amb la música de 
fons, l’escena de la pel·lícula que heu creat.

2   Unes altres opcions poden ser:

 –  Poseu diferents objectes pel terra de la casa, 
coses que ens puguem portar en una càpsula 
espacial (qualsevol cosa que se’ns ocórrega 
que siga interessant, llibres, coses de la cuina, 
joguets…) i marqueu-los amb un senyal. Quan 
sone la música heu de buscar-les, arreplegar-
les i ficar-les en una motxilla. Qui més coses 
arreplegue es convertirà en el cap  
de l’expedició.

1   Col·loqueu-vos en terra boca per amunt i 
tanqueu els ulls. Reproduïu l’audició i imagineu 
que esteu en un camp damunt de l’herba fresca; 
fa olor, i està acabada de tallar, és suau, molt 
verda… Al cel blau brilla un gran sol amb algun 
núvol. Comenteu que l’escena és molt 
silenciosa i només se senten els sons d’alguns 
ocells i grills…  
En quina estació de l’any podríem estar?  
(La primavera.)

2   Creeu la vostra pròpia orquestra de primavera 
amb onomatopeies d’insectes, sons del cos, 
sorolls amb diferents parts del cos…

3  Unes altres opcions poden ser:

 –   Amb un mocador o fulard gran, quan sone  
la música, dibuixeu en l’aire formes, 
emboliqueu-vos o disfresseu-vos. Després, 
comenteu el que heu fet o escenificat. Podeu 
fer un dibuix per a representar-lo.

1   Abans d’escoltar l’audició, imiteu sons de la 
naturalesa: el so de la pluja tocant amb  
un parell de dits el palmell de la mà; el so  
del vent amb una expiració en què isca el so 
«fffff»; la tempesta arrugant papers de periòdic;  
una brisa suau imitant el so «sss»… Després, 
tanqueu els ulls i escolteu l’audició de manera 
tranquil·la i relaxada.

2   Intenteu identificar quants sons sentiu i quins 
sentiments us provoquen.

3   Moveu-vos lliurement al ritme de la música.

4   Unes altres opcions poden ser:

 –   Sou un arbre i, quan sona el vent, alceu  
els vostres braços i imiteu que el vent us mou 
i moveu els braços amb la mateixa intensitat. 
Quan plou, apegueu els braços al cos  
i simuleu que la pluja mou el vostre tronc 
amb la mateixa intensitat i us acatxeu fins  
a quedar molt molt encongits.

Audició Rescat

En aquesta audició, escoltareu diferents sons amb diversos ritmes.

PISTA 4

Audició Música relaxant 

En aquesta audició, escoltareu diferents sons relaxants.

PISTA 5

Audició Sons de la naturalesa

En aquesta audició, escoltareu diferents sons que produeix la naturalesa.

PISTA 6
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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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RECÓRREC  

LES MUNTANYES

Prèviament, feu un xicotet dibuix de línies 

que representen una serralada en un paper.

Asseieu-vos en una cadira en posició 

Mindful, amb el dibuix damunt d’una taula. 

Repasseu la línia de les muntanyes 

acompanyant el moviment amb la respiració: 

inspirant cada vegada que pugeu al cim,  

i expirant mentre baixeu a la vall. Seguiu  

el ritme natural de la respiració, sense  

forçar-lo.

ESCÀNER CORPORAL  
GUIAT
La duració aproximada d’aquesta pràctica  
és de deu minuts. Per a portar-la a terme, 
seguiu aquestes indicacions:

• Tombeu-vos boca per amunt, amb les cames 
estirades i lleugerament separades;  els 
peus cauen cap als costats; els braços estan 
als costats del cos i lleugerament separats, i 
el cap en terra. Podeu tancar els ulls o 
deixar-los oberts.

• Iniciareu un viatge pel cos i pensareu  
en diferents parts del cos per a notar què 
sentiu. També podeu adonar-vos que no 
teniu cap sensació…

• Primer la respiració… Com la sentiu? L’aire 
entra pel nas i ix per la boca…, entra i ix… 
Sentiu-lo… Ara anem cap als peus: als dits. 
Quines sensacions teniu? Fred, calor, 
formigueig, cosquerelles… o cap sensació? 
Continueu ara pujant i dirigiu l’atenció a les 
cames… a l’esquena, als braços… Els sentiu 
pesats, lleugers…? Arribeu després fins  
a les mans. Reconeixeu cadascun dels dits 
de les mans; fixeu-vos en les puntes dels 
dits. Pugeu fins al cap, la cara, els ulls,  
el nas, i sentiu com l’aire entra pel nas  
i ix per la boca.

• Quan estigueu llestos per a moure-vos, 
moveu els dits de les mans i dels peus  
i la resta del cos. Porteu els genolls al pit  
i gireu cap a un costat. A poc a poc, 
incorporeu-vos per a anar prenent  
contacte de nou amb el que us envolta…

SEQÜÈNCIA DE MOVIMENTS CONSCIENTS
Drets, en posició Mindful, inicieu la pràctica amb  un parell de respiracions profundes. 
En aquesta seqüència, incloeu moviments com:
• Amb els braços en creu, eleveu-los per damunt  del cap, imaginant que toqueu el cel.
• Amb els braços davant, eleveu-los fins a l’altura dels muscles mentre inhaleu i baixeu-los mentre exhaleu, simulant el vaivé de les ones.

• Acosteu els muscles a les orelles, baixeu-los per  a tornar a la seua posició, i feu rotació de muscles cap avant i cap arrere.
• Amb el cap mirant enfront, acosteu la barbeta  al pit i torneu a la posició original.
• Amb les mans en la cintura, gireu la cintura  a un costat i a l’altre.
• Amb la planta del peu en terra, sentiu que està ben assentada. Mentre inhaleu, passeu a estar  de puntetes, i exhalant, passeu el pes del cos  a la planta i recolzeu-la en terra. 

Recordeu que els moviments conscients es caracteritzen per fer-se de manera lenta i fluida,  i acompanyats de la respiració.

COM UNA CAMPANA

Drets, en posició Mindful, alceu els braços  

en inspirar i, en expirar, gireu els malucs 

mentre deixeu que els braços caiguen  

i colpegen el cos. Podeu incloure el gir  

del coll i els muscles. Equilibreu el cos alçant 

la punta del peu i estirant la cama del costat 

cap al que giren els braços. Després d’un 

parell de minuts, pareu a poc a poc  

el moviment, observant les sensacions 

corporals.
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Àudios  
i vídeos

LLUM DE LAVA INVENTA AMB COLLAGE

TALLER 1 TALLER 2

SORPRESA CREATIVA

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.

Activitats senzilles i divertides per a viure experiències inoblidables

Tallers creatius

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!
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LLUM DE LAVA

Materials

PASSOS A SEGUIR

Sabeu què és un llum de lava? Creareu un llum espectacular.

1   Ompliu les vostres botelles o envasos transparents d’aigua. És important que en cobriu tres 
quartes parts. Feu-ho amb cura per a no vessar l’aigua!

2   Ja teniu els recipients plens? Ara és el moment de tenyir l’aigua i utilitzar la témpera fluorescent  
o el colorant alimentari. Quin color voleu? Roig? Blau? O preferiu crear el color verd mesclant groc  
i blau? Removeu molt bé perquè es quede ben tenyida.

3   Ara tireu l’oli fins a omplir les vostres botelles o envasos transparents. Què veieu? Què succeeix? 
Es mescla l’oli amb l’aigua? On es queda l’oli? Dalt o baix? I l’aigua?

4   Ha arribat el moment… d’abocar la pastilla efervescent! Perquè tinga una reacció major, heu  
de partir la pastilla en tres parts i abocar-les en l’aigua. Heu vist? Fa moltes bambolles?  
Es mouen o estan quietes?

5   I, finalment, apagueu el llum i utilitzeu les llanternes ultravioletes per a fer-les brillar si heu 
utilitzat témperes fluorescents!

Us agrada? Heu gaudit amb el llum de lava?  
No oblideu mirar el vídeo d’aquest taller: Llum de lava!

TALLER 1

 Oli

 Aigua

  Botella de vidre o envàs  
transparent

 Llanterna ultravioleta

 Pastilla efervescent

  Témpera fluorescent  
o colorant alimentari

Si no teniu colorant, també podeu utilitzar clarions  
de colors: els poseu al fons de la botella amb aigua  
i removeu una mica fins que tinyen l’aigua, i després  
hi tireu l’oli i la pastilla efervescent.

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

Podeu trobar  
aquests tallers dins 

d’Alimenta la teua ment, 
en Àudios i vídeos.
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INVENTA AMB COLLAGE

Materials

TALLER 2

 Cartó

 Cartolines

 Goma EVA brillant

 Oueres

  Llanterna 
ultravioleta

 Ulls mòbils

 Paper de bambolles

 Pegament

  Tub de paper 
higiènic

 Retoladors

 Taps

 Teles

 Témpera de colors

  Témpera 
fluorescent o 
colorant alimentari

 Tisores

La goma EVA pot substituir-se per cartons o cartolines,  
i els ulls mòbils poden fer-se amb cartolina i apegar-los 
amb una mica de pegament.

També es poden utilitzar papers de revistes o periòdics, 
paper d’alumini i apegar-hi qualsevol cosa que se us 
ocórrega: el pèl amb llana, els ulls amb botons…

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

PASSOS A SEGUIR

Alguna vegada heu preparat un collage amb diferents textures? Animeu-vos a reunir  
tots els materials que calguen! Podeu afegir-ne tots els que se us ocórreguen!  
Sereu capaços de crear els vostres propis invents?

1   Esgarreu o retalleu la cartolina. Què trieu? Ara feu trossos que serviran per a muntar el vostre 
invent. Quins colors preferiu? I quines formes? Podeu afegir algun ull mòbil a la vostra creació.

2   Ha arribat el moment d’utilitzar el paper de bambolles! Impregneu-lo en la témpera del color  
que us agrade i estampeu algunes zones de la cartolina. Però… guardeu el paper de bambolles, 
col·loqueu-lo sobre una superfície i deixeu-lo assecar!

3   Ara cal afegir les textures! Retalleu formes senzilles en la tela i apegueu les vostres creacions  
en la cartolina. També podeu utilitzar i crear formes amb goma EVA brillant.

4   Retalleu formes diferents en el paper de bambolles que havíeu deixat assecar, i afegiu aquest 
material al collage. Què li ocorre al paper de bambolles? Ho heu provat? Sona?

5   Ja teniu diferents textures en la cartolina. Voleu afegir més coses? Heu pensat a utilitzar tubs  
de paper higiènic, cartó, taps, oueres? Aquestes són algunes opcions d’altres materials que us 
poden servir de gran ajuda per al vostre collage! I també podeu dibuixar amb retoladors!

6   I, finalment, utilitzeu témperes fluorescents per a donar més color, colorant alimentari per a crear 
algun detall que cregueu necessari afegir, etc. Recordeu utilitzar les llanternes per a il·luminar  
la témpera fluorescent!

Us agrada? Heu gaudit? De segur que sí!  
No oblideu mirar el vídeo d’aquest taller: Inventa amb collage!
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SORPRESA CREATIVA

Materials

PASSOS A SEGUIR

Heu pintat alguna vegada sobre una bossa zip i heu fet màgia? 
Animeu-vos a reunir tots els materials necessaris i afegiu-ne tots els que se us ocórreguen!

1   Per a començar, penseu en un dibuix que vulgueu fer en la cartolina i feu-lo utilitzant  
el retolador negre.

2   Agafeu una bossa zip i empleneu un costat (només un) amb taques de colors.  
Trieu bé els colors! Com més n’afegiu, molt millor resultarà la màgia!

3   Ja teniu la bossa zip plena de colors? Tireu alcohol dins d’un pot vaporitzador,  
perquè cobrisca més superfície.

4   Ha arribat un moment de gran precisió! Amb molt de compte, vaporitzeu alcohol  
sobre la bossa zip. Observeu bé que s’escampe per tota la superfície!

5   Recolzeu el dibuix que heu fet en la cartolina… Què passa? Es fixa el color en el paper,  
veritat? Esteu fent màgia!

6   Deixeu-los assecar i recordeu: podeu fer tants dibuixos com vulgueu.

Us agrada? Heu gaudit amb la sorpresa creativa? 
No oblideu mirar el vídeo d’aquest taller: Sorpresa creativa!

TALLER 3

 Alcohol

 Bastonets

 Bosses zip

 Pot amb vaporitzador

 Cartolina blanca

 Làmina de cartó

 Retoladors de colors

 Témpera de colors

La cartolina la podeu substituir per un foli blanc; 
l’alcohol, per colònia, i la bossa zip per una bossa  
de plàstic o per cel·lofan.
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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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