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

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

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

Missió

Hola, famílies!
soc Nella.
Ja em coneixereu.

MISSIÓ
INTERESTEL·LAR

L’Estació Espacial Internacional (EEI) ha convocat un certamen per
a descobrir el grup de xiquetes i xiquets que més saben sobre
l’univers. Els participants s’han de posar en el paper d’un
explorador de l’espai durant els tres reptes de la missió. Vos abellix
participar? Esteu preparats? 3, 2, 1…
Comencem, exploradors de l’espai!

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

MISSIÓ
Convertir-se en exploradors
de l’espai.

REPTE 1
Explorar
la Via Làctia.

REPTE 2
Explorar
el sistema solar.

REPTE 3
Tornar
a la Terra.

ASSOLIMENT FINAL
Superar el certamen
de l’Estació Espacial Internacional.

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

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

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

Aquesta icona indica que heu
de llegir els textos al xiquet
per a complementar la missió.
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La missió: Missió interestel·lar

Llibre
rol

Cançó

Mural

Les aventures i desventures
de Peronella Pimentó

Pàg. 5

Àudios
i vídeos

TIV

Contes

Pàg. 26

Trencaclosques

CANÇONS
I AUDICIONS

Àudios
i vídeos

Música, moviment i relax

Pàg. 31

Tallers creatius

MINDFULNESS

Pàg. 37

Moments de concentració

Pàg. 41

LÀMINES
GRAFOMOTRICITAT
LÀMINES
NUMERACIÓ
Àudios
i vídeos

Àudios
i vídeos

CANÇONS
I AUDICIONS

TALLERS
CREATIUS

LÀMINES
PERSONATGE

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

Mural

TIV

La missió: Missió interestel·lar
On transcorrerà la missió? Observem i juguem amb el Mural
Perquè us feu una idea del context en el qual es desenvoluparà
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, exploració de la Via Làctia.
• En el segon repte, exploració del sistema solar.
• I en el tercer repte, viatge de tornada a la Terra.

Voleu trobar l’element divertit?
Ací teniu algunes pistes:
És un objecte de color blanc
que forma part del vestit especial
d’astronauta. L’has trobat?
(El guant que sura prop
de la Terra.)

A MÉS, EL MURAL DONA MOLT MÉS JOC…

3

Localitzeu els planetes i identifiqueu-los.
Parleu sobre les característiques físiques
que tenen: forma, grandària i color.

Busqueu l’objecte que han
perdut els astronautes.
Enuncieu hipòtesis sobre
el que ha ocorregut
i inventeu una història.

© Marta Chicote - GELV

Trieu un planeta. Imagineu
que sou eixe planeta i teniu
forma d’esfera. Com us
desplaçaríeu? Podeu xocar
suaument. Compte amb
aquell planeta tan xicotet!

Jugueu al cinturó d’asteroides. Un es col·loca
al centre i la resta ha de creuar el cinturó
d’asteroides intentant no ser atrapats.
163708_INFANTIL2019_5A_Murales.indd 3

Trieu una vocal i anomeneu
tots els elements del mural
que comencen o acaben amb
la lletra que heu triat.

Imagineu que esteu surant
per l’espai. Alterneu
moviments suaus, llargs
i lents, com si estiguéreu en
una situació sense gravetat,
amb uns altres més bruscos,
curts i ràpids.

Converseu sobre què està fent l’astronauta fora
de la nau. Inventeu una història. Què ha passat?
Quina avaria deu tindre la nau? Com es pot arreglar?
31/01/2019 11:44:09

Fes clic en la carta que apareix al costat del Mural i localitza o assenyala l’element,
la silueta o l’ombra que s’hi mostra.
Si voleu ampliar informació sobre l’aigua i altres elements que apareixen en el Mural,
podeu anar a les Targetes d’informació visual (TIV).
5

Ens submergim en el Joc Croqueta!

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

Participem en un certamen.
L’Estació Espacial Internacional (EEI) ha convocat
un certamen per a descobrir el grup de xiquetes i xiquets
que més saben sobre l’univers.
Els participants s’han de posar en el paper d’un explorador
de l’espai durant una missió. Vos abellix participar? Esteu
preparats?

Cançó

REPTE 1

1

I per a carregar les pile
s al màxim
canteu la Cançó Explora
dors de
l’espai. No oblideu que
teniu també
la versió karaoke.

10

Exploradors de l’espai, comença el treball! Rumb
a l’espai! L’espai és molt gran i hem de tindre clar
on dirigir-nos.
Utilitzarem les llanternes per a saber on comença
el primer repte. Tots els indicis apunten al fet que
comença en la Via Làctia.
És el moment de començar la missió. Per a això,
el primer que hem de fer és saber quins utensilis
necessitem per a portar-la endavant. La tasca d’un
explorador espacial no és fàcil i ha d’estar preparat
per a solucionar problemes de qualsevol tipus. Per
això, s’ha de vestir amb roba especial apta per a les
condicions que experimentarà dins i fora de la nau.
Ha arribat el moment de posar la nau a punt per
a enlairar-se. Que bonic sembla tot des de la nau.
Les constel·lacions són increïbles…

Per a completar amb èxit aquest segon repte, no oblideu
que podeu consultar el Mural, el Llibre rol (pàgines 2-13)
i les TIV (1-60).

Mireu com brillen les estreles!
Compte! Cal esquivar els asteroides. Usem el visor
per a fer-los desaparéixer i poder continuar
el treball.
Hem superat el perill, però sembla que encara
no s’ha acabat. Compte amb el forat negre! Que bé,
l’hem esquivat!
Ens acostem a una galàxia. Consultem l’ordinador.
Quina deu ser? Ho confirmarem amb les llanternes
per a saber a quina galàxia ens hem de dirigir.
Alguna cosa ens enlluerna, brilla molt. Quantes
estreles! Estem molt a prop, quasi tocant la Via
Làctia. Ho comunicarem a l’Estació Espacial
Internacional. Ens arriba la resposta i el visor
ens ajudarà a confirmar que hem superat
el primer repte.

Mural

Llibre
rol

TIV

6

Participarem en el certamen que ha convocat l’Estació Espacial
Internacional! És el moment de convertir-nos en exploradors de l’espai
i iniciar el nostre viatge. Esteu preparats? Mireu el cel! Què són totes
eixes llums? Des d’ací es pot vore la Via Làctia.

1
1

2

3

4

TIV

Llibre
rol

Aneu a l’apartat de les TIV
i observeu i llegiu la TIV/Via
Làctia per a saber què és,
on es troba… Comencem?
Si voleu saber més sobre la Via
Làctia, el lloc on es desenvolupa
el primer repte, aneu a la pàgina
14 del Llibre rol.
Observeu les constel·lacions
de la pantalla i poseu-los
un nom. Per a saber-ne més,
aneu a la pàgina 9 del Llibre rol.
Creeu un mural de
constel·lacions. Sobre una
cartolina negra, representeu
una constel·lació cadascun
i inventeu un nom. Com es diu
la teua? Compte, que no es
repetisquen!

 uè explorarem? Usa la llanterna per
Q
a descobrir-ho.
Solució: Quan passem la llanterna per la pantalla
s’il·lumina la Via Làctia.
Dibuixa estreles amb el llapis blanc.
Solució: Inventar les constel·lacions que es vulga.

Abans de començar el nostre viatge, cal comprovar els utensilis que podem
necessitar per a dur a terme la nostra missió. No podem carregar-ho tot!
Triarem els utensilis que realment són necessaris per a un explorador de l’espai.

2
1

Converseu sobre els utensilis
que no apareixen en la làmina
i que cadascú s’emportaria per
a la missió espacial. Pot ser
alguna cosa tecnològica
o un objecte personal.

 atlla tot allò que creus que no necessites per
R
a explorar l’espai.
Solució: És de resposta oberta i es pot ratllar el que
es vulga. Haurien de quedar sense ratllar el telescopi,
l’ordinador i la nau.

7

Ja hem triat els utensilis per a explorar l’espai. Ara ens
prepararem nosaltres. Hem de portar una vestimenta
especial. Recordeu que en l’espai les condicions amb què ens
trobarem són molt diferents de les de la Terra. Endavant!
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TIV

Llibre
rol

Mural

Inventeu un vestit d’astronauta
amb el que tingueu a casa.
Podeu utilitzar caixes, poals,
guants, botes de pluja, etc.
Tot s’hi val!

Aneu a l’apartat de les TIV
i observeu i llegiu la TIV/
astronauta per a ampliar la
informació sobre esta professió.

Aneu a la pàgina 3 del Llibre rol
per a saber més sobre el treball
dels astronautes. Després,
imagineu que esteu dins d’un
simulador. Com es mou?

 rrossega les peces de roba i els complements
A
necessaris per a la missió fins on corresponga.
Solució: Arrossegar cada peça de roba al lloc
corresponent. S’eliminen les ulleres i el banyador.

Localitza els astronautes en el
Mural. Quants n’hi ha? I quants
porten el vestit espacial?
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Exploradors, ja tenim els utensilis i la vestimenta necessaris per a la nostra missió!
Ara ens toca posar la nau a punt. Comprovarem que tot funciona correctament.

4
1

2

Jugueu a complir ordres.
Qui comença? Doneu diferents
ordres com: «mou el peu
esquerre», «alça la mà dreta»,
«tanca l’ull dret», «toca’t l’orella
esquerra amb la mà dreta»,
etc. Es pot anar complicant tot
el que es vulga. Després,
intercanvieu els rols.

Imagineu que comença el vostre
viatge espacial. Converseu
sobre el que vos agradaria veure
primer.

 rrossega els botons verds fins al panell
A
de l’esquerra de la pantalla i els rojos fins
al de la dreta.
Solució: Arrossegar els botons verds a l’esquerra
i els rojos a la dreta.
 ibuixa què creus que voràs a través
D
de la finestra de la nau.
Solució: En la zona blanca de la pantalla es pot
dibuixar tot el que es vulga: un coet, la Lluna,
estreles, planetes….

3, 2, 1… Ens enlairem! Ens endinsem en l’espai. Mireu totes les estreles que hi ha
a l’univers! Sabíeu que les estreles estan agrupades formant constel·lacions?

5
1

TIV

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

2

Compta els dits de les mans.

3

Fes deu besos a qui tu vulgues.

4

Xoqueu deu vegades les mans.
Compte, no tan fort!

Arrossega gomets fins al nombre 10.

Solució: Arrossegar els cercles grocs per a omplir
el nombre 10.
 rrossega 10 estreles per a formar
A
constel·lacions.
Solució: Arrossegar 10 estreles a la zona lliure
de la pantalla per a formar una constel·lació.

9

Què és això que s’acosta? Hi ha un muntó de roques gegants surant en l’espai.
Hem arribat a un cinturó d’asteroides! Compte, no hi xoquem. Hem de tripular
molt bé la nau per a esquivar-los.
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TIV

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

Imita els moviments de la nau
esquivant els asteroides. Ves
amb compte per a no xocar-hi!

Fes un dibuix i traça una línia
amb un retolador o cera grossa
per a partir-lo per la meitat.
També pots emprar tisores
i retallar-lo.

 bserva la làmina amb el visor. Què passa amb
O
els asteroides?
Solució: Quan es passa el visor s’esvaeixen
els asteroides xicotets.
 es clic on s’indica per a trencar l’asteroide per
F
la meitat.
Solució: Quan es fa clic en la zona puntejada
l’asteroide es parteix per la meitat per a poder
continuar el viatge espacial.

Hem superat el perill dels asteroides, però… què és allò que es veu allà lluny?
Un forat negre! Encara sort que estem molt lluny, serà millor que ens hi apartem.
En l’espai cal estar molt atents per a evitar tots els perills.
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TIV

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

Formeu en terra una línia corba
tancada amb l’ajuda d’una corda
o cinta. Imagineu que es tracta
d’un forat negre i recorreu-ne
la vora de diferents maneres:
de puntetes, a peu coix, etc.
Recordeu que podeu saltar
a l’interior o a l’exterior si teniu
permís!

 inta l’interior del forat amb el llapis negre
P
i el contorn amb el groc.
Solució: Pintar primer la vora de groc i, després, tota
la zona lliure de negre.
Arrossega la nau fins a l’exterior del forat negre.
Solució: Arrossegar la nau fora del forat negre.
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Hem aconseguit allunyar-nos dels asteroides i del forat negre. Continuem rumb
a la Via Làctia. En el panell de control de la nau apareixen diverses galàxies.
Quina és la Via Làctia?

8
1

Llibre
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Per a saber més sobre les
galàxies, aneu a la pàgina 6 del
Llibre rol. Què és una galàxia?
Com són?

Unix cada galàxia amb l’ombra que li correspon.
Solució: Unir la primera amb la tercera de baix;
la segona amb la primera de baix; la tercera amb
la quarta de baix, i l’última amb la segona de baix.
 quina galàxia anem? Fes servir la llanterna
A
per a descobrir-ho.
Solució: Quan passem la llanterna sobre la pantalla
apareix la Via Làctia.

Un treball excel·lent, exploradors! Ens acostem a la Via Làctia. Des de la Terra,
les estreles semblen molt xicotetes, però de prop… Les observarem amb detall!
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TIV

Classifica joguets en tres caixes
segons el color, la forma,
la grandària…

Imagineu que esteu observant
el cel ple d’estreles a la nit.
Què hi ha? Com són les estreles?

Aneu a l’apartat de les TIV
i observeu i llegiu la TIV/estrela
fugaç per a saber què són i quan
es poden veure.

 rrossega les estreles fins on correspon per
A
a classificar-les.
Solució: Arrossegar a la primera columna les
estreles grans blaves; a la segona, les estreles
mitjanes de color taronja, i a la tercera, les roges
menudes. L’estrela blanca queda sense col·locar,
es descarta.
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Enhorabona, exploradors! Després d’eludir tots els perills… Hem arribat a la Via
Làctia. Sembla que la primera fase del certamen està superada. Enviarem un correu
electrònic a l’Estació Espacial Internacional perquè ens confirme que hem superat
el primer repte.

10
1

Creeu un missatge per a l’Estació
Espacial Internacional:
Què diríeu? Com saludaríeu?
Com vos acomiadaríeu?

 inta les capçaleres del missatge enviat
P
a l’Estació Espacial Internacional.
Solució: Pintar les capçaleres blanques dels
missatges de les dues pantalles.
 sa el visor per a descobrir la resposta
U
de l’Estació Espacial Internacional.
Solució: Quan passem el visor per la pantalla,
s’esvaeix el dit cap avall i es confirma que ja hem
arribat a la Via Làctia i s’ha completat el primer
repte.

ENHORABONA, EXPLORADORS DE L’ESPAI! HEU COMPLETAT
EL PRIMER REPTE DEL CERTAMEN!
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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REPTE 2

911

18

Hem superat el primer repte, arribar a la Via Làctia.
Ara toca explorar el sistema solar. Preparats?
Comencem descobrint què hi ha en el sistema
solar. Al centre hi ha una gran bola de llum.
Continuarem explorant! Ara anirem amb més
detall, planeta per planeta. Mireu, eixe té anells!
És Saturn.
Deixem Saturn per a dirigir-nos a un altre. Quin
és el planeta següent? L’endevinalla ens ajudarà
a saber a quin planeta ens hem de dirigir. Sembla
que es tracta de Mart.

És el moment de deixar Mart. Però espereu!
Què hem descobert? Mirem amb les llanternes…
És aigua!
Comencem el compte arrere… 3, 2…! Hi ha una
incidència, la nau està donant problemes; però
tenim les eines que ens ajudaran a arreglar
l’avaria.
La nau ja està llesta! On hem d’anar ara? Usem les
llanternes per a obtindre alguna pista. És la Terra!
Anem cap allà!
Mireu què hem trobat! És el telescopi Hubble.
Ja podem tornar! Segon repte completat!

Per a completar amb èxit aquest segon repte, no oblideu
que podeu consultar el Mural, el Llibre rol (pàgines 14-21)
i les TIV (1-60).

Mural

Exploradors, heu superat la primera fase del certamen. Continuem!
Anem ara al sistema solar, el nostre segon repte. Teniu els cinturons
cordats? Ens aproximem a una velocitat molt alta. Preparats?
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TIV

TIV

Llibre
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Aneu a l’apartat de les TIV
i observeu i llegiu la TIV/sistema
solar per a conéixer els
elements que el componen:
el Sol, la Lluna, la Terra…

Per a saber més sobre el sistema
solar, aneu a la pàgina 15
del Llibre rol.

Dibuixa una nau que entre al sistema solar.
Solució: Dibuixar lliurement una nau.

13

Hem arribat al sistema solar! Què hi ha al centre? Fixeu-vos bé en tot,
els planetes giren al voltant del Sol. Per quin planeta començarem?

12
1

2

Llibre
rol

Mural

Per a saber més sobre tots els
planetes que formen el sistema
solar, aneu a la pàgina 18
del Llibre rol.

Localitza el Sol en el Mural.

 ’estrela del sistema solar està en el centre.
L
Arrossega un gomet groc fins al Sol.
Solució: Arrossegar el cercle groc fins al Sol.
Fes clic en el planeta que té anells.
Solució: Només s’ha de fer clic en l’únic planeta
que té anells, Saturn.

Anirem planeta per planeta. Mireu quina esfera més gran. Què té al
voltant? Ens acostarem a poc a poc per a no xocar amb l’anell
d’asteroides. Exploradors! És al·lucinant!
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TIV

Localitzeu Saturn en les
pàgines 18-19 del Llibre rol.

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

Feu sèries amb objectes que
tingueu a casa. Podeu utilitzar
joguets, gots, pedres, flors, etc.

 rrossega els asteroides que falten per
A
a completar la sèrie.
Solució: Arrossegar els asteroides de la part inferior
de la pantalla seguint el mateix ordre per a
completar la sèrie.
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Ja hem explorat Saturn. Anem ara a un altre planeta! El planeta següent és veí de la
Terra i algunes nits el podem vore. Quin planeta és?
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Digues paraules que rimen amb
Mart. Per exemple, part, art,
fart…

Digueu el vostre nom
acompanyat d’una paraula que
rime. Per exemple: Marta rima
amb carta.

Aneu a l’apartat de les TIV i
observeu i llegiu la TIV/Mart per
a saber més sobre este planeta.

 esol l’endevinalla per a descobrir quin planeta
R
és i dibuixa’l.
Solució: Mart. Dibuixar el planeta en la pàgina
en blanc del quadern.

Quin planeta més interessant! Deixem Mart per a dirigir-nos a un altre
planeta. Ens enlairem! Cinturons cordats? Preparats, llestos…
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Àudios
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Localitzeu Mart en les pàgines
18-19 del Llibre rol. Descriviu-lo.

Imagineu que en el moment
d’enlairar-nos comença una
tempesta molt forta. Per a crear
ambient, escolteu Tempesta
d’arena a Mart (pista 6).
 rrossega els nombres que falten per
A
a completar el compte arrere.
Solució: Arrossegar els nombres per a completar
la sèrie en sentit descendent del 10 a l’1.
 uè han descobert a Mart? Utilitza la llanterna
Q
per a descobrir-ho.
Solució: Quan es passa la llanterna per la pantalla,
es descobreix que hi ha aigua.
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Hi ha alguna cosa que no funciona i la nau no es pot enlairar!
Exploradors, ho hem d’arreglar si volem continuar el nostre viatge.
Revisarem les peces i eines que tenim per a arreglar l’avaria.

16
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Imagineu les possibles causes
de l’avaria de la nau. Busqueu
diferents tipus de solucions per
a cadascuna i trieu-ne la millor.
Sort!

 uantes peces de cada color hi ha a les safates?
Q
Arrossega el nombre.
Solució: 8 i 2; 5 i 5; 3 i 7.

Ja tenim les ferramentes i les peces preparades per a reparar l’avaria de la nau! Qui
s’atrevix a eixir de la nau per a arreglar-la? Creieu que el culpable de l’avaria ha sigut
el cinturó d’asteroides?

17
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Llibre
rol

Imagina que eres el responsable
de la nau espacial i has de
reparar l’avaria. Dramatitza la
situació. Per on començaries?

Per a saber més sobre les naus
espacials, aneu a la pàgina 4
del Llibre rol.
 ibuixa els caragols i les rosques que falten per
D
a completar les plaques.
Solució: Dibuixar 4 caragols en la placa de dalt i
1 caragol en la de baix.
Arrossega els nombres per a resoldre les restes.
Solució: 10 - 6 = 4 i 10 - 9 = 1.
 n ens dirigim? Usa la llanterna per
O
a descobrir-ho.
Solució: Quan observem la pantalla amb la llanterna
apareix la Terra.

16

Hem arreglat l’avaria i ens dirigim a la Terra! Segon repte
aconseguit! Què és eixe objecte de metall tan estrany? Mireu,
té forma cilíndrica i dos panells solars. Per a què deu servir?

18
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TIV

Llibre
rol

Mural

Aneu a l’apartat de les TIV i
observeu i llegiu la TIV/telescopi
per a saber per a què servix un
telescopi.

Com es diu este telescopi?
Per a ampliar la informació,
aneu a la pàgina 11 del Llibre rol.

Localitza el telescopi
en el Mural.

 uantes plaques té el panell blau clar, si en té
Q
dos més que el blau fosc? Dibuixa-les.
Solució: S’han de dibuixar huit plaques en el panell
de color blau clar.

ENHORABONA, EXPLORADORS DE L’ESPAI! HEU
COMPLETAT EL SEGON REPTE DEL CERTAMEN!
Us ho heu merescut! I per a celebrar-ho…
Prepareu croquetes en família! Bon profit!

17

REPTE 3

199

26

Ara només ens queda l’últim repte, tornar
a la Terra. Què és això que brilla tant? Usem les
llanternes per a descobrir que eixa esfera blanca
que brilla tant és la Lluna. De prop sembla una cara
plena de llum.
De l’Estació Espacial Internacional ens ha arribat
una pregunta. L’hem de resoldre: Quina d’estes
paraules acaba igual que «Lluna»? De segur que ens
dona una pista.

Ara sabem que hem d’aterrar a la cara de la Terra
on és de dia. Ai, quantes deixalles espacials!
Estem prop d’aterrar a la Terra. És un dia molt
important, tornem a casa després d’explorar l’espai.
Marquem el dia en el calendari.
Exploradors, prenem terra en 3, 2, 1… Aigua!
L’Estació Espacial Internacional ens espera al moll.
Pugem a les barques! Tercer repte completat!

Efectivament, la resposta és «Terra». Això confirma
que estem en la bona direcció. Però quina és
la millor ruta per a aterrar-hi?

Per a completar amb èxit aquest tercer repte, no oblideu que podeu consultar el Mural, el Llibre rol (pàgines 22-32) i les
Llibre
Mural
TIV
TIV (1-60).
rol

18

Un treball excel·lent, exploradors! Ja només ens queda l’últim
repte per a guanyar el certamen. Estem a punt d’arribar
a la Terra. Què és eixa esfera de color blanc? Que bonica és!

19
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3

20
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TIV

Mural

Llibre
rol

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

Observa el Mural i localitza-hi
la Lluna.

Converseu sobre la Lluna.
Alguna vegada heu observat la
Lluna a la nit? És sempre igual?
En canvia la forma? Quina
forma vos agrada més? Per què?
Vos agradaria anar a la Lluna?
Com seria la vostra roba? Per
a saber més sobre la Lluna, aneu
a la pàgina 22 del Llibre rol.

 uè gira al voltant de la Terra? Usa la llanterna
Q
per a descobrir-ho.
Solució: Quan passem la llanterna per la pantalla,
al costat de la paraula LLUNA n’apareix la imatge.
 es clic en la Lluna que es veu per la finestra
F
de la nau.
Solució: Quan es fa clic en la Lluna, s’il·lumina.

Genial, hem identificat la Lluna! S’acaba d’encendre una llum roja en la pantalla…
És un missatge des de l’Estació Espacial Internacional! Mirem en el panell de control.
De segur que és una pregunta del certamen o una pista.

TIV

Aneu a l’apartat de les TIV i
observeu i llegiu la TIV/Lluna, la
TIV/Terra i la TIV/telescopi per a
ampliar la informació de
cadascun dels elements que
apareixen en la pantalla.

Anomeneu termes relacionats
amb l’univers i busqueu
paraules que tinguen el mateix
so final. Per exemple: Lluna
acaba igual que Terra,
astronauta, planeta, cometa…

 rrossega la lletra que falta per a completar
A
les paraules.
Solució: LLUNA, TELESCOPI i TERRA.
 es clic en els dibuixos dels noms que acaben
F
amb la mateixa lletra.
Solució: TERRA acaba igual que LLUNA.

19

Acabem de confirmar que cal aterrar a la Terra. Veurem quina és la millor ruta.
Recordeu que a vegades el camí més curt no és en línia recta! Ànim, exploradors,
ja estem més prop d’aconseguir-ho!

21
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2

Llibre
rol

Per a conéixer els dos
moviments de la Terra (rotació
i translació), aneu a la pàgina 24
del Llibre rol.

Elaboreu un llistat d’activitats i
escriviu al costat de cadascuna
si es fa de dia i/o de nit. Podeu
dibuixar un sol o una lluna al
costat perquè siga més visual.
Després, assenyaleu la que més
vos agrada i intenteu buscar
un dia per a fer-la junts.

 rrossega la nau i col·loca-la al costat
A
de la Lluna.
Solució: Arrossegar la nau al costat de la Lluna.
 raça el camí de la nau fins a la cara de la Terra
T
on és de dia. Usa el llapis blanc.
Solució: Traçar amb el llapis blanc un camí des de la
nau fins a la part de la Terra on és de dia.

22
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3

Ja sabem la ruta que hem de seguir per a aterrar a la cara de la Terra on és de dia.
Però… compte! Què és tot això que sura al voltant de la Terra? Com ha arribat fins ací?

TIV

Creeu un telescopi per a
observar l’univers amb un tub
de paper de cuina. La premissa
que cal seguir és que el telescopi
ha de ser tan gros o tan prim
com el que utilitzeu de model.
El telescopi es pot decorar
lliurement.
Com han arribat fins ací tantes
deixalles? Aneu a l’apartat de
les TIV i observeu i llegiu la TIV/
deixalles espacials per a saberne més.
Compareu la grossària de
diferents objectes que tingueu
a casa. Podeu utilitzar àlbums,
llibres, gots, pots, etc.

 es clic en els tubs que són tan grossos com
F
el verd.
Solució: Fer clic en els tres tubs que són igual
de grossos que el de color verd.
 es clic per a encerclar els tubs que són tan
F
prims com el taronja.
Solució: Fer clic en els tres tubs que són igual
de prims que el de color taronja.
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Tenim clara la ruta i de seguida aterrarem. Serà un dia molt especial. Registrem
en el calendari el dia estimat per a l’aterratge. I aprofitem també per a registrar totes
les coses importants que ens han ocorregut en este viatge inoblidable!

23
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Convideu el xiquet a observar
un calendari i comprovar que
es compon de dies, setmanes
i mesos per a comprendre com
s’organitza.
Col·loqueu un calendari en un
lloc visible de la casa. Què vos
sembla la nevera? Registreu-hi
les dates significatives: els
aniversaris, l’inici de les
estacions, la festa de la localitat,
el dia que acaba l’escola, etc.

Inventeu un vers per als mesos
de l’any amb una fita important
que hi tinga lloc. Per exemple:
«al gener venen els Reis
d’Orient», etc.

 n quin mes aterrarem? Arrossega l’estrela per
E
a indicar-ho.
Solució: Arrossegar l’estrela al mes de maig, on està
la nau aterrant.
 es clic per a encerclar el mes en què va
F
començar la missió.
Solució: Fer clic en el mes de gener, on està la nau
enlairant-se.

Ja estem prop de la Terra. Cordeu-vos els cinturons! Estem entrant en l’atmosfera
terrestre. Preparats per a amarar? Agafeu-vos bé!

24
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Llibre
rol

Busqueu dos fotografies
de familiars o imatges de
productes d’algun catàleg i feu
un llistat amb les semblances
i diferències.
Dibuixeu un coet que aterra i un
altre igual amb tres diferències
(el color, la grandària, la forma,
el nom, etc.).
Converseu sobre els aterratges
i les semblances i diferències
amb els amaratges. Per a
ampliar la informació, aneu
a la pàgina 27 del Llibre rol.

Fes clic per a encerclar les 9 diferències.
Solució: En la imatge de la dreta, fer clic en
l’helicòpter roig, el senyor que falta en la llanxa,
el veler, la punxa de la càpsula, el dofí, el barret
del senyor dels braços estesos, l’antena que falta
en la part més alta de la llanxa, la corda i l’ona.
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Estem ja a la Terra, bé, a l’aigua. Hem amarat al mar i ens esperen els membres
de l’Estació Espacial Internacional amb les llanxes per a donar-nos la benvinguda
i portar-nos a terra ferma.

Escriviu un llistat dels diferents
llocs relacionats amb els
mitjans de transport de terra,
mar i aire: aeroport, moll,
estació…

Què vos espera al moll?
Converseu i feu hipòtesis sobre
què ocorrerà, a qui veureu, etc.

 uantes persones hi haurà en cada llanxa quan
Q
hi pugem? Arrossega els nombres per a resoldre
la suma.
Solució: 8 + 2 = 10 i 4 + 3 = 7.

26
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Hem arribat al moll i a l’Estació Espacial Internacional està tot llest per a la roda de
premsa. Cal comunicar a tots l’èxit de la missió i recordar tot el que hem aconseguit!
Preparats, exploradors? Heu d’estar molt orgullosos!

Dramatitzeu una roda de
premsa. Repartiu els rols i
presenteu-vos cadascun. Per
exemple: «Em dic Leonor i soc
astronauta. Esta missió ha sigut
complicada, però m’emporte
una gran experiència».

Quin discurs faries tu en la roda
de premsa? Com començaries?
I com t’acomiadaries?

 uants micròfons falten perquè cadascú
Q
en tinga un? Dibuixa’ls.
Solució: Dibuixar 5 micròfons.
Arrossega els nombres per a resoldre la resta.
Solució: 9 - 4 = 5.

ENHORABONA, EXPLORADORS! HEU COMPLETAT
EL TERCER REPTE DEL CERTAMEN! MISSIÓ COMPLETADA!
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ACABEM!

27

28

Ens han preparat una roda de premsa perquè contem tot el que hem vist
en el nostre viatge espacial.
És el moment de recordar tot el que hem vist. Quantes coses hem viscut!
Enhorabona, exploradors! Missió complida! És el moment de comunicar
a l’Estació Espacial Internacional que hem superat tots els reptes.

Revisarem el que hem vist en la nostra missió. Recordes quan vam esquivar els
asteroides? I el forat negre? És important recordar-ho tot i no oblidar-se de res.

27
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Traceu una línia de meta
i col·loqueu per ordre cotxes
o mitjans de transport de joguet
que tingueu a casa. De quin
color és el primer? I el nové?, etc.

Quina part de l’aventura vos ha
agradat més? I menys? Per què?
Arrossega els elements en l’ordre correcte per
a completar la llista.
Solució: Arrossegar l’asteroide al 2n lloc, Saturn
al 6é, Mart al 7é, el telescopi al 8é i la Terra al 10é.
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Missió completada, només queda deixar constància per a l’Estació Espacial
Internacional que hem superat tots els reptes. No ha sigut fàcil, però ho hem
aconseguit.

Expresseu com vos heu sentit
al llarg de la missió: Quin repte
vos ha agradat més? Per què?
Què vos ha resultat més fàcil?
I més difícil? Recordeu tots
els perills que heu superat per
a aconseguir ser uns vertaders
exploradors de l’espai.

Elaboreu un cartell per
a celebrar la consecució
de la missió: «Enhorabona,
exploradors de l’espai!»
No oblideu signar-hi tots!

 ibuixa el missatge per a comunicar a l’Estació
D
Espacial Internacional que hem completat totes
les fases de la missió.
Solució: Es pot dibuixar el que es vulga.

HEU FET MOLT BON TREBALL! ENHORABONA, SOU UNS EXPLORADORS
DE L’ESPAI MERAVELLOSOS! HEU COMPLETAT ELS TRES REPTES
DEL CERTAMEN.
Us ho heu merescut! I per a celebrar-ho…
Busqueu una bona costera i a rodar com croquetes!
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Llibre
rol

TIV

Llibre rol: Manual
de l’explorador de l’espai
El Llibre rol us servirà per a ampliar la informació
de la missió. El passapàgines permet visualitzar
el llibre imitant el pas de pàgines, per la qual cosa
la lectura resulta molt amena i atractiva.
Només entrar al Llibre rol, es veuen totes
les pàgines que el componen. A més, diferents
pàgines estan relacionades amb cadascun
dels reptes que componen la missió:
repte 1 (pàgines 2-13), repte 2 (pàgines 14-21)
i repte 3 (pàgines 22-32).

La primera pàgina és una de les més
divertides: hi pots dibuixar coses absurdes
i gracioses. Què no pot faltar dins d’una nau
espacial? Dibuixa-ho. Aquestes són algunes
idees del que pots dibuixar: un gos passejant,
un pardalet, unes ulleres de sol per als
astronautes, etc.
Quan llegiu el Llibre rol, fixeu-vos bé en les
imatges que apareixen i, si voleu saber alguna
cosa més sobre el que esteu veient, podeu
consultar les Targetes d’informació visual
(TIV) que amplien la informació.

A JUGAR
AMB EL LLIBRE ROL
PÀGINES
El vestit d’astronauta
Mira la pàgina durant un minut. Després, dibuixa de memòria tots
els components del vestit d’astronauta.
On he vist això abans?

3

6

Analitzeu les imatges de les galàxies i tracteu de relacionar-les amb
objectes coneguts que tenen una forma similar. Per exemple, la galàxia
en espiral s’assembla a l’aigua quan desapareix pel desaigüe, etc.
Diguem mentides

1-32

Digueu una frase relacionada amb el llibre. La premissa és que tot
el que es diga ha de ser mentida. Si no és mentida i eres descobert,
guanya un punt l’altre. Després, intercanvieu els rols.
Duel de preguntes!

1-32

De manera individual o per equips, formuleu preguntes. Cada persona
o equip començarà amb 5 punts i obtindrà 1 punt per cada encert
o el perdrà si falla. Es podrà utilitzar el llibre.
Mercuri, Venus, la Terra…

En qualsevol moment

Dibuixeu el Sol i cada planeta en l’ordre corresponent en un full
o cartolina. Els podeu unir per a formar un gran mural dels planetes.
Una història compartida

En qualsevol moment

Inventeu una història sobre un astronauta que volia viatjar a l’espai.
Per exemple: «L’astronauta Manel volia viatjar a…; estava un poc trist perquè
no tenia… per a volar fins allí. Va mirar per la finestra del seu coet i…», etc.
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Trencaclosques

Àudios
i vídeos

Les aventures i desventures
de Peronella Pimentó
Qui és Peronella Pimentó?
Peronella Pimentó és una xiqueta de 5 anys.
Té algunes pigues a la cara i és de les més altes
de la seua edat. Li agrada que li diguen Nella.
És positiva, generosa i entusiasta. Qualsevol
activitat amb ella es converteix en una aventura.
I és que la imaginació de Nella no cap al seu enorme
cos… encara que a vegades li juga males passades.
Peronella serà qui ens descobrisca la missió
que hem de dur a terme i, a més, és la protagonista
dels contes.

Voleu saber més
sobre ella?
Per a conéixer-la un poc més,
podeu jugar a fer el Trencaclosques
de Peronella.

També podeu escoltar junts la Cançó Peronella Pimentó, parant atenció a la lletra, i ballar-la seguint
la coreografia.

PISTA 2

Peronella Pimentó
Peronella Pimentó,
Nella per als seus amics,
sempre estarà amb tu,
perquè li moles un muntó.

Una amiga i companya,
ella escolta i aconsella.
Peronella Pimentó,
l’estimem tots un muntó!

Peronella Pimentó
vol la teua companyia,
és graciosa i divertida,
i té dentoles d’esquirol!

Peronella Pimentó,
sempre amb un gran somriure
a somiar ella t’anima
i a usar la imaginació.

Una amiga i companya,
ella escolta i aconsella.
Peronella Pimentó,
l’estimem tots un muntó!
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COREOGRAFIA
TORNADA

Al ritme de la cançó,
feu la coreografia
següent.

PART
INSTRUMENTAL
Comenceu acatxats
amb les mans en terra
i, seguidament, alceu
el cos a poc a poc.

ESTROFES

Moveu les mans en
el sentit de les agulles
del rellotge. I quan
sentiu «L’estimem
tots un muntó!»,
abraceu-vos fort.

Balleu amb les mans cap
amunt i cap avall al ritme
de la música. Quan sentiu
«uooo!», poseu-vos les mans
a la boca com si foren un
altaveu per a acompanyar el so.

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

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

Contes
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I ara comencen
les meues
aventures!

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

Compte amb la mona
EMOCIÓ: CULPA

—Hui farem amb plastilina un escenari d’animals
africans —diu la profe Berta—. Primer, traieu una
targeta d’este saquet. Hi ha una pista de l’animal
que vos ha tocat, però heu d’endevinar-lo.
Nella hi fica la mà i trau una targeta. I Berta li la llig:
(Llegir remarcant-ne la rima.)
—Té el nas llarg com un braç. (Preguntar al xiquet
quin animal pot ser.)
I Nella somriu i comença a modelar l’animal que li
ha tocat. (Somriure.)
Nella ja quasi ha acabat el seu elefant. Només li
falten els claus (Representar els claus amb
els dits índex i convidar el xiquet a fer el mateix.)
i necessita la plastilina blanca.
«Ah, està a la taula d’Ovidi», pensa.
Ovidi no està al seu lloc, així que Nella seu
a la cadira d’ell. I… Nyec!
Amb el culet acaba d’esclafar la mona d’Ovidi,
i ara sembla una truita marró. (Escenificar l’acció.)
(Preocupada.) «Pobre Ovidi!», pensa. Però se’n va
corrents.
—Ovidi, torna al teu lloc —diu Berta.
—És que ja he acabat. Només volia vore els altres
animals.
—Ja has acabat? A vore, ensenya-m’ho.

Llavors, Ovidi descobrix la seua mona esclafada
i comença a plorar.
(Preocupada.) «Pobre Ovidi», pensa Nella. «Ell no
ha sigut, però… i si s’enfada amb mi?»
—Et deixe el meu elefant —li oferix. (Estendre la mà
en senyal d’oferiment.)
(Enfadat.) —No, jo vull la meua mona.
—No passa res, Ovidi —li diu Berta—. T’hauràs
assegut damunt sense voler. Jo t’ajude a refer-la.
(Plorant.) —No —ploriqueja.
Nella se sent malament. Ovidi creu que ha sigut ell
el que ha deixat la mona feta un quadre. Damunt
ara ha de tornar-la a fer. Està tan calladet… I això
que ell sempre xarra moltíssim! Tot és per culpa
d’ella.
—Ja no m’ix tan bé —diu Ovidi, encara ploriquejant.
Ara Nella també té ganes de plorar. «Pobre Ovidi»,
pensa. El que passa és que, si conta la veritat, la
bonegaran a ella. (Rascar-se el cap en senyal de
dubte.) No sap què fer, però callar-s’ho no li fa bé.

Ara és el moment de triar entre un dels dos
finals. Converseu sobre les dues opcions
i pregunteu: Preferixes que li ho diga primer
a Berta o a Ovidi?
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Final 1

Dir-li-ho a Berta

Tots han col·locat el seu animalet a l’escenari,
menys Ovidi, que encara no ha acabat. Nella se’n
va a parlar amb Berta:
(Tímida.) —He sigut jo qui ha esclafat la mona.
M’he assegut damunt sense voler. Perdó. (Posarse la mà al pit.)
—Ha sigut un accident. Eres molt valenta per dirm’ho. Ara ves a contar-li-ho a Ovidi.
—Puc dir-li que ha sigut el meu elefant? És que
mai mira per on xafa. (Fer xafades com
un elefant.)

Final 2

Dir-li-ho a Ovidi

Nella li ho diu a Ovidi, i ell s’enfada: —Conta-li-ho a
Berta, perquè tots pensen que soc un
esclafamones. Nella li ho diu a la profe. —Ha sigut
sense voler —respon Berta—. Però ara pots ajudar
Ovidi. (Enfadat.) —No. La meua mona la faig jo a
soles. (Encreuar els braços en senyal d'enuig.)
Llavors, Nella diu: —Ja ho sé: puc fer-li un arbre a
la mona, i així ningú l’esclafarà.

Jocs per a després del conte
• Balleu imitant diferents estats d'ànim: Com ballaríeu estant molt enfadats? I tristos? Es poden alternar
diferents estils de música.
• Jugueu a confessar secrets. Comenceu compartint una experiència en la qual vos vau sentir culpables
i què vau aprendre de l’error. Cadascun compartirà les seues històries i haurà de proposar una solució
per a evitar que els errors es repetisquen en el futur.
• Creeu el pot de la culpa. Decoreu un pot amb tapa per a poder-lo tancar. Cada vegada que algú se senta culpable
per alguna cosa farà un dibuix o ho escriurà en un paper i el ficarà dins del pot.
• Busqueu amb una lupa el personatge del conte que se senta o que siga culpable. Podeu emprar tots els contes
que tingueu a casa.

Tornem a la canxa
EMOCIÓ: SERENITAT

Els dissabtes toca bàsquet al poliesportiu. L’equip
de Nella, les Abellotes, juga hui contra les Lleones.
I ella es concentra tant que ni tan sols sent com
l’animen els seus pares:
—Abellotes, jugadores! Abellotes, campiones!
(Moure els braços i convidar el xiquet a fer
el mateix.)
Només fa cas de la pilota i del xiulit inicial de l’àrbitra:
(Posar-se a la boca un xiulet imaginari i imitar-ne
el so.)
—Piiip!
Comença el partit.

Nella agafa la pilota. S’escapa d’una, de dos…
Esquiva una tercera. Llança a la cistella i…
(Posar-se a la boca un xiulet imaginari i imitar-ne
el so.)
—Piiip! La cistella no val! —crida l’àrbitra—. Ha xafat
fora del camp.
Nella es posa les mans al cap: (Escenificar l’acció.)
—Això és mentida!
(Posar-se a la boca un xiulet imaginari i imitar-ne
el so.)
—Piiip! —xiula de nou—. I ara és falta per discutir
amb l’àrbitra!
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Les Abellotes han començat amb mala pota.
Ara pensen que l’àrbitra va amb l’altre equip.
I estan molt nervioses.
Nella sent com si tinguera una sargantana a l’estómac
i necessita moure’s d’un costat a l’altre, sense solta
ni volta. (Convidar el xiquet a escenificar l’acció.)
Li passen la pilota i… pam! S’entropessa i la bola
li passa per damunt.
Ara les Abellotes van perdent. I corren pel camp
com abelles sense buc. Nella té les mans boges.
I vol agafar la pilota, però s’equivoca i agafa el cabot
d’una Lleona. (Escenificar l’acció.)
(Posar-se a la boca un xiulet imaginari i imitar-ne
el so.) —Piiip! Falta!
I l’altre equip encistella.
De sobte, a les Abellotes els sembla com si hi haguera
mil pilotes pel camp, totes untades amb mantega.

Final 1

Anar-se’n al bany a soles

Nella intenta calmar-se a soles. I beu un poc
d’aigua. (Beure d’un got imaginari i convidar
el xiquet a fer el mateix.)
Nota com cau fins a l’estómac i allà es queda
quieta, com un llac.
«Encara queda la meitat del partit», pensa.
I torna al camp.
La segona part ha començat.
Ara que està tranquil·la, esquiva les jugadores
de l’equip contrari tan ràpid com una abella.
(Llançar una pilota imaginària i convidar
el xiquet a fer el mateix.)
I… encistella!
—Encara podem guanyar! —crida.

Quina palissa els estan pegant! I ara se sent més
alt els pares de l’altre equip:
—Les Lleones, jugadores! Les Lleones, campiones!
(Moure els braços i convidar el xiquet a fer
el mateix.)
I llavors…
(Posar-se a la boca un xiulet imaginari i imitar-ne
el so.) —Piiip!
Ha arribat el descans. Nella no sap si quedar-se
amb l’entrenador i l’equip o anar-se’n al bany
a soles, per a tranquil·litzar-se.

Ara és el moment de triar entre un dels dos
finals. Converseu sobre les dues opcions
i pregunteu: Preferixes que Nella se’n vaja al bany
a soles o que es quede amb l’equip?

Final 2

Quedar-se amb l’equip

L’entrenador proposa un exercici perquè
es relaxen.
(Escenificar la respiració.) —A espai i fins al fons:
inspirem…; espirem…; inspirem…; espirem…
(Convidar el xiquet a fer el mateix.) Si manteniu la
calma, podeu guanyar. Perquè sabeu jugar molt bé.
No ho oblideu.
Comença la segona part.
Ara es mouen en ordre, com ho faria un eixam
d’abelles.
Ja van empatades. I encara queda temps per
a guanyar.

Jocs per a després del conte
• Tombeu-vos en terra amb una música relaxant i respireu diverses vegades de manera tranquil·la, notant
com l’aire ix i entra. Es pot practicar amb un globus: inhalant i exhalant dins del globus per a aconseguir
un bon nivell de relaxació.
• Presenteu cadascun de vosaltres un objecte que vos provoque serenitat: un coixí, un equip de música, una foto…
Expliqueu com el vau aconseguir i per què vos ajuda a tranquil·litzar-vos.
• Dialogueu sobre les situacions que vos relaxen: escoltar música, passejar, llegir un llibre…
• Construïu un conte entre tota la família relacionat amb una situació en la qual un personatge necessite asserenar-se.
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Àudios
i vídeos

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

CANÇÓ DEL PROJECTE
PISTA 1

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

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

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

1 Busqueu un lloc ampli de la casa i balleu

lliurement al ritme de la música.

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

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

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

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

Exploradors de l’espai
Exploraré l’espai
vestit d’astronauta
amb la nau espacial
travessaré la Via Làctia.

Veig eclipsis lunars
i esquive meteorits.
Explore totes les parts
de l’univers infinit.

Entre forats negres
i una pluja d’estreles
vaig seguint el rastre
dels antics cometes.

Salude la Terra,
la Lluna i el Sol.
Saturn, Mercuri,
Urà i Plutó.

Salude la Terra,
la Lluna i el Sol.
Saturn, Mercuri,
Urà i Plutó.

1 Jugueu a convertir-vos en astronautes.

Imagineu cadascuna de les peces de roba
que porten els astronautes (els guants, el casc,
les botes…), descriviu-les (el color, la forma,
si són pesades o lleugeres, etc.) i simuleu com
se les posen caminant com astronautes, surant
molt lentament.
2 Al ritme de la cançó, feu la coreografia següent:

Cançó

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

– Moveu-vos per la casa ballant al ritme de la
música com si fóreu astronautes, fent gestos
que representen el que diu la cançó.
–En la tornada, feu el gest de saludar quan
es troben amb la Terra, la Lluna, el Sol
i els planetes.
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PISTA 4

Audició Pluja d’estreles
En aquesta audició, gaudireu d’una música per a veure les estreles.

1 Tombeu-vos cara amunt, respireu lentament

i imagineu un cel ple d’estreles que brillen amb
diferent intensitat, la Lluna, estreles fugaces,
etc.
2 Al ritme de la cançó, feu la coreografia següent:

3 Retalleu estreles de paper de la grandària del

palmell de la mà i distribuïu-les per terra
separades les unes de les altres. Al ritme de la
música, passeu de l’una a l’altra intentant
mantindre l’equilibri.

– Agafeu-vos de la mà formant una cadena.
– Moveu els braços amb moviment amplis
i lents, per a formar una ona que es mou
al ritme de la música.

PISTA 5

Tots els planetes
Tots els planetes planetes són.
Són de piruleta o semblen de meló?
Planetes de taronja, planetes de maduixa,
planetes de colors i de molts sabors.

Tots els planetes planetes són.
Són de piruleta o semblen de meló?
Planetes de taronja, planetes de maduixa,
planetes de colors i de molts sabors.

Pocs o molts, m’és igual.
Grans o xicotets, tant me fa!
Si plou, neva o fa molta calor,
tots els planetes planetes són.

Pocs o molts, m’és igual.
Grans o xicotets, tant me fa!
Si plou, neva o fa molta calor,
tots els planetes planetes són.

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

– Comenceu a ballar movent els malucs
d’un costat a l’altre. Quan sentiu preguntes,
col·loqueu els braços i les mans imitant
el gest de preguntar i fent l’expressió amb
la cara.

2 Jugueu a descriure com seria el vostre planeta

preferit. Cadascun comenta de quin color seria
el seu planeta, de quin sabor, quina grandària
tindria, de què estaria ple, etc.

– En la tornada, balleu de manera lliure
i acompanyeu el moviment amb gest
de llibertat i alegria.
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PISTA 6

Audició Tempesta d’arena a Mart
En aquesta audició, podreu imaginar que viviu una tempesta d’arena a Mart.

1 Imagineu que esteu a Mart enmig d’una

tempesta d’arena i moveu-vos per l’espai
escoltant la música com si estiguéreu
en eixa situació.
2 Escolteu la música posant el focus d’atenció

en els fenòmens meteorològics, molt atents per
a descobrir si el que se sent és la pluja, el vent,
una tempesta…

3 Fiqueu dins d’un mocador o tros de tela un

grapat d’arena o pedretes i tanqueu-lo amb una
corda com si fora un saquet. Lligueu en la zona
del nuc diferents cintes o trossos de llana llargs
com la cua d’una cometa. Serà un «volador»
per a deixar-se vore en la tempesta d’arena.
Al ritme de la música, feu formes i senyals
en l’aire, movent tot el braç. Podeu dibuixar
en l’aire qualsevol moviment.

PISTA 7

Audició Surant en l’espai
En aquesta audició, la música us ajudarà a imaginar que sou astronautes surant per l’espai.

1 Moveu-vos per tota l’habitació al ritme

de la música com si suràreu per l’espai.
2 Feu boles grans amb paper de diari i distribuïu-

les per terra, dins d’un circuit estret: pot ser
en un corredor o un camí traçat amb cintes
o clarió. Al ritme de la música, moveu-vos
pel circuit com si suràreu, però… compte,
són asteroides! No podeu entropessar-hi!

3 Col·loqueu-vos un globus damunt del cap.

Poseu les mans a l’esquena i camineu mentre
sona la música sense tocar, en cap moment,
el globus amb les mans. Cal evitar que el globus
caiga a terra. Vos podeu ajudar d’alguna part
del cos (braç, cama, etc.), però les mans, no.
4 Esquinceu paper de diari amb els ulls tancats

mentre escolteu la música. Després, amb
la forma que quede, imagineu què pot ser.

PISTA 8

Audició Llunejant
En aquesta audició, la música us ajudarà a imaginar que esteu passejant per la Lluna.

1 Asseieu-vos a escoltar la música mentre

simuleu ser una orquestra. Cadascun tria el seu
instrument: un pandero, un xilòfon, una flauta,
etc.
2 Representeu que sou titelles subjectes per fils

que van movent el cap, els braços, les cames…
com si algú els manejara des de la Lluna.

3 Feu un circuit senzill a casa. La Lluna té

camins molt difícils! Traceu una línia amb
una corda o cinta per a caminar per damunt
mantenint l’equilibri. A continuació, col·loqueu
tres cercles grans per a saltar amb els peus
junts de l’un a l’altre; una cadira per a passar
per davall i una altra per a pujar-se’n damunt,
i quatre cercles xicotets per a saltar d’un
a l’altre amb un sol peu. Ho podeu repetir
les vegades que vulgueu al ritme de la música.
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Mindfulness: arriba el moment
de la tranquil·litat
Per a fer Mindfulness a casa només necessiteu crear una atmosfera tranquil·la.
Són xicotetes tècniques molt senzilles i divertides per a fer tots junts en família
en qualsevol moment: abans de començar les tasques, abans d’anar a dormir…
Primer de tot, us expliquem com adoptar la postura Mindful:

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

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

Tombats cara amunt sobre una estora; cames
estirades, lleugerament separades; peus caiguts
cap als costats; braços al llarg del cos i un poc
separats d’aquest, i la base del cap recolzada
sobre terra.
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DUTXA CONSCIENT

Decidiu qui rep la dutxa
conscient i qui la du
a terme. Poseu-vos dre
ts en posició Mindful
.
Qui rep la dutxa ha d’e
star atent a les sensac
ions
corporals i als sentim
ents que li produeixen
les accions. Es proposen
diferents moviments
per
a fer amb les dues ma
ns des del cap fins als
pe
us
en cada exercici:
• Un suau pessigolle
ig amb els dits, simula
nt que
cau l’aigua.
• Un massatge amab
le amb moviments cir
culars
sobre els cabells, sim
ulant ensabonar-lo. Es
farà
de manera similar pe
r a ensabonar el cos,
am
b un
contacte respectuós i
amb cura en les parts
mé
s
sensibles, com la cara.
• Un pessigolleig mé
s enèrgic per a simula
r que
l’aigua cau per a rentar
.
• Moviments de frega
ment als cabells i els
palmells
de les mans sobre el co
s, per a simular que
s’eixuga amb una tov
alla.
Podeu ampliar-ho afe
gint moviments que sim
ulen
que s’aplica crema hid
ratant, colònia…

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.
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Àudios
i vídeos

Tallers creatius
Activitats senzilles i divertides per a viure experiències inoblidables
Els Tallers creatius són l’ocasió perfecta per a dur a terme activitats
divertides, molt entretingudes i senzilles, a més de fomentar la
creativitat. No hi ha res que els motive més que 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
disposeu d’algun, us proposem d’altres més senzills de trobar a casa) i
com dur-lo a terme pas a pas.

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

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

TALLER 1

TALLER 2

TELESCOPIS ESTEL·LARS

COETS ULTRASÒNICS

TALLER 3

MURAL INTERESTEL·LAR
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TALLER 1

TELESCOPIS ESTEL·LARS

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

Materials
Tubs de paper higiènic o de cuina
Cinta adhesiva
Témperes
Pinzell
Goma EVA
Gomets
Paper d’alumini
Paper de cel·lofana
Pegament

Es pot substituir la goma EVA per cartons o cartolines
i els gomets, per trossos de papers de colors (revistes,
diari, paper de regal, etc.).

Si no teniu paper de cel·lofana per a fer la lent, podeu
emprar un plàstic transparent o apegar un tros de cinta
adhesiva ampla transparent. També es pot deixar lliure,
sense res.

PASSOS A SEGUIR

Esteu preparats per a vore les estreles i tot l’univers? Creareu el vostre propi telescopi!
1

 repareu el material per a fer el treball. Distribuïu bé les funcions entre els membres de la família.
P
Un es pot encarregar de preparar els materials, un altre de retallar, un altre de pintar… Segur que
vos coordineu molt bé i feu un bon treball!

2

 niu amb cinta adhesiva dos tubs de paper de cuina, o bé, diversos tubs de paper higiènic.
U
El vostre telescopi pot ser com vulgueu! Per això, les decisions les preneu vosaltres: grandària,
color, decoració, etc.

3

 a heu unit els tubs? Ha arribat el moment de pintar el telescopi. Pintar amb les mans sempre
J
és una bona opció, però, si voleu, podeu utilitzar els pinzells.

4

 ls heu deixat assecar, veritat? Ara decoreu-los com més vos agrade. Podeu retallar trossos de
E
goma EVA, apegar gomets, paper d’alumini… Se vos ocorre alguna manera més? De segur que sí!

5

Ja heu posat a punt el vostre telescopi? Ara cal apegar paper de cel·lofana en un dels extrems
per a poder vore les estreles i l’univers sencer. Que la força vos acompanye per l’espai còsmic!

Vos agrada? Heu gaudit? No deixeu de mirar el vídeo d’este taller: Telescopis estel·lars !
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TALLER 2

COETS ULTRASÒNICS

Materials
	Tubs de paper
higiènic o de cuina

	Paper de cel·lofana

	Cinta adhesiva

	Pegament

	Taps

	Témperes
fluorescents
	Paper d’alumini
	Cartolina
	Goma EVA

Per a fer el coet, si no teniu témperes fluorescents,
podeu emprar-ne unes normals i substituir la goma EVA
per cartons o cartolines.

I per a fer el fum, podeu utilitzar trossets de bosses
de plàstic.

PASSOS A SEGUIR

Esteu preparats per a emprendre un viatge interestel·lar?
Abans heu de fer un coet ultrasònic. Prepareu el material que necessiteu.
1

 a teniu el material, veritat? En realitat, qualsevol cosa vos pot servir, així que desperteu
J
la creativitat!

2

Uniu amb cinta adhesiva diversos tubs de paper higiènic o de cuina. Després, pinteu-los
amb témperes fluorescents o folreu-los amb paper d’alumini.

3

 gafeu cartolina o goma EVA del color que preferiu. Formeu un con i col·loqueu-lo en la part
A
superior del coet.

4

 ra, ha arribat el moment de decorar-lo. Com voleu fer-ho? Li posaríeu taps com si foren botons?
A
Utilitzaríeu goma EVA per a les finestres? Podeu apegar paper de cel·lofana en un extrem per
a simular el fum que expulsa quan s’enlaira.

5

 uins objectes portaríeu en el vostre coet? Un llapis i paper per a dibuixar el que veieu des
Q
de la finestra? Una poma per si vos entra fam? Quins altres objectes són tan lleugers com
un llapis? I tan pesats com una poma? Utilitzeu una bàscula per a comprovar-ho.

6

 a podeu iniciar el vostre viatge interestel·lar. A quin planeta o constel·lació anireu?
J
Poseu el motor a punt i agafeu impuls!

Vos agrada? Heu gaudit? No deixeu de mirar el vídeo d’este taller: Coets ultrasònics !
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TALLER 3

MURAL INTERESTEL·LAR

Materials
	Paper continu
	Témpera blanca
	Cola blanca
	Raspall de dents
o pinzell

Podeu substituir el paper continu per fulls i unir-los amb
cinta adhesiva o pegament. També podeu utilitzar una
caixa oberta o cartolina per a crear un quadre ben bonic.

	Purpurina blava
o platejada
	Témperes
fluorescents
	Tisores

	Cartolina

	Pegament

	Retoladors

	Llanterna ultravioleta

I com convertir una llanterna normal en una
ultravioleta? Molt fàcil, apegant cinc capes de cinta
adhesiva pintada amb retolador permanent blau.

Si no teniu purpurina, podeu apegar trossets molt
xicotets de paper d’alumini. Mireu com brilla!

PASSOS A SEGUIR

Les estreles criden molt l’atenció, veritat? Ha arribat el moment de veure-les de prop!
Esteu preparats per a crear el vostre propi univers?
1

Prepareu el material. Necessiteu moltes coses! Per això és fonamental que la família treballe
en equip.

2

 om sempre… heu d’estar disposats a tacar-vos un poquet i gaudir moltíssim! Col·loqueu el paper
C
continu en terra, descalceu-vos (si vos abellix), poseu música de fons i creeu estreles!

3

Diluïu la témpera blanca en aigua, banyeu els pinzells o els raspalls de dents i esguiteu…
Veieu quantes estreles es formen? Una altra manera de fer-les és amb cola blanca.
Esguiteu la cola i, després, tireu purpurina.

4

 s el moment de retallar! Amb la cartolina, formeu unes estreles grans i altres elements
É
de l’espai interestel·lar. Quins se vos ocorren? Com els faríeu?

5

 eixeu assecar el paper i apegueu les estreles grans. Després, uniu-les amb témpera fluorescent
D
per a formar les constel·lacions. Quines vos agradaria crear? Quins noms els posaríeu?
Podeu escriure el nom al costat? Si no, algú vos pot ajudar.

6

Col·loqueu el telescopi que heu construït en el Taller 1 i el coet que heu fet en el Taller 2,
col·loqueu el mural interestel·lar en el lloc triat de la casa, traieu les llanternes ultravioletes i…
Ara ve una cosa molt important… gaudir de l’espai interestel·lar que heu creat!
No importa el resultat, sinó com ho heu passat creant i aprenent.

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