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Si esteu llegint aquesta carta, és que ja heu fet els primers 
passos necessaris per a entrar en el món Croqueta  
i acompanyar els vostres fills i filles en grans aventures. 
Enhorabona! Ho passareu de categoria.

Aquesta guia per a la família us permetrà traure partit al 
material digital que heu activat amb la llicència i, a més, 
us proposa altres activitats per a crear moments bonics a 
casa. Per això, la guia està organitzada per a ser utilitzada 
segons les indicacions que el profe us vaja donant. Així 
ens assegurarem que la connexió entre el que estan 
aprenent a l’escola i a casa és total.

Benvingudes, 
famílies!

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’AVENTURA CONTINUA A CASA  I LA DIVERSIÓ ESTÀ ASSEGURADA.



3

Hola, famílies!  
Soc Casi.  

Ja em coneixereu.

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!

S’estan produint una sèrie de fets misteriosos en diferents llocs 
del planeta i l’Agència de Caçamisteris necessita ajuda per a 
resoldre’ls. Els xiquets i xiquetes es convertiran en assistents 
 de caçamisteris per a descobrir diferents empremtes que han 
aparegut en una escola.

ASSOLIMENT FINAL
Resoldre el misteri.

MISSIÓ
Descobrir de qui són  

les empremtes que han 
aparegut a l’escola.

EL MISTERI  
DE LES EMPREMTES

Missió

REPTE  1
Descobrir l’empremta 
d’una persona.

REPTE  2
Descobrir l’empremta 
d’un animal.

REPTE  3
Descobrir l’empremta 
d’una planta.

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.



La missió: El misteri de les empremtes  Pàg. 5
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Moments de concentració Pàg. 33

Les aventures i desventures 
de Camisira Caneló Pàg. 19
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Perquè us feu una idea del context en què es desenvolupa la missió  
que heu de resoldre, el Mural és una gran ajuda. Representa una escola,  
i hi podeu observar i anomenar elements relacionats amb cada repte.

•  En el primer repte, observeu les persones que hi ha a l’escola  
i les diferents estances.

• En el segon repte, fixeu-vos en els animals.

• I en el tercer repte, en les plantes i el jardí.

On transcorrerà la missió? Observem i juguem amb el Mural

La missió:  
El misteri de les empremtes

Voleu trobar l’element  
discordant? Busqueu dos alumnes  
molt especials que hi ha a l’escola:  

un a classe i l’altre a l’aula  
de psicomotricitat. Els veieu?  

Solució: El gat que està a classe  
amb la bata i l’ocell al matalàs  
de la sala de psicomotricitat.

A MÉS, EL MURAL DONA MOLT MÉS JOC…

Mural TIV

Jugueu a atrapar el gat.  
Un es col·loca un mocador 
penjat de la cintura com si 
fora una cua de gat. La resta 
heu de capturar-lo agafant-lo 
de la cua. 

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

Inventeu junts històries sobre les persones 
que hi ha a l’escola. Per exemple, localitzeu 
el xiquet que està fora de la classe i imagineu 
una història que narre el que feia el xiquet 
abans d’eixir de classe i el que farà després.

Descobriu l’enigma. Centreu l’atenció a la sala  
de psicomotricitat: «Rosa i Raül tenen una pilota 
blava cadascun. La pilota de Rosa és la més xicoteta 
de la classe. De quin color té els cabells Rosa?».

Imiteu els moviments que duen a terme 
les diferents persones que treballen  
en aquesta escola i jugueu a endevinar 
les seues professions. En acabant, podeu 
descriure l’espai en què estan (mestra/
aula, cuiner/menjador, conserge/
passadís, jardiner/pati i mestre  
de psicomotricitat / gimnàs).

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 les parts de l’escola, els seus professionals i altres 
elements que apareixen en el Mural, podeu anar a les Targetes d’informació visual (TIV).
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Missatge urgent. S’han produït una sèrie de fets 
misteriosos en diferents llocs del planeta.

Necessitem la vostra ajuda per a resoldre’ls.

Vos animeu a convertir-vos en assistents de caçamisteris  
i formar part de la nostra agència?

El misteri transcorre a l’escola. El primer repte 
comença a classe. Sembla que ha passat alguna 
cosa allí. Vegem si esbrinem què ha passat…  
Són unes empremtes! De qui deuen ser? Però 
abans, el primer que hem de fer és saber què 
necessitem per a convertir-nos en assistents  
de caçamisteris. No oblideu que hem de passar 
desapercebuts i aconseguir una identitat secreta.

Ara sí, ha arribat el moment d’investigar: observem 
bé el terra de la classe, què hi ha a banda 
d’empremtes? Són unes claus! El més segur és  
que pertanguen a l’autor de les empremtes.  
Com sabrem de qui són?

Hem de trobar més pistes. Sí, aquesta ens indica 
les ferramentes que utilitza la nostra persona 
misteriosa per a treballar. Pensem… Clar, el martell!

I arriba el moment més esperat… 
Comença la missió!

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

Ens submergim en el Joc Croqueta!

REPTE 1

Llavors, ja tenim dues pistes… A l’escola, qui porta 
claus i utilitza un martell per a treballar?  
La directora, la conserge i el mestre de 
psicomotricitat sempre porten claus, però  
el martell només l’utilitza… La conserge!

Sembla que hem resolt el nostre primer repte:  
la conserge va entrar a classe i va deixar les 
empremtes al terra. Per a fer bé el nostre treball,  
ho comprovarem. Ha arribat l’hora d’utilitzar  
la nostra lupa especial: les empremtes del xiquet 
s’esvaneixen, i les de la conserge són iguals que  
les que hi ha a la classe.

11 77

I per a carregar les piles al màxim 
canteu la Cançó Els caçamisteris.  
No oblideu que teniu també  
la versió karaoke.

Cançó

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

rol
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Misteriosament, han aparegut unes empremtes a classe. Són de persona 
o d’animal? De quina part del cos són? Per què estan ací? És un misteri 
que un assistent de caçamisteris no pot deixar sense resoldre.

TIV Mural

Observa en el Mural les 
diferents parts d’una escola.

2

Aneu a l’apartat de les TIV  
i observeu i llegiu la TIV / aula 
d’Infantil i la TIV/petjades  
per a saber més sobre el que 
investigarem.

1

11

Solució: Empremtes de persona.

  Arrossega els adhesius del que ha aparegut  
en el terra de la classe.Jugueu a deixar empremtes dels 

vostres peus o mans en terra  
o en altres parts de la casa, però 
no oblideu netejar-les després.

3

Per a convertir-nos en assistents de caçamisteris necessitem ferramentes per  
a observar i arreplegar informació, i… alguna cosa més? Vegem què necessitem.

TIV

Aneu a l’apartat de les TIV 
i busqueu informació sobre 
els objectes relacionats amb 
la investigació.

1

22

Solució: Aquesta pantalla no té una única solució  
i pot ratllar-se el que es vulga.

  Ratlla el que creus que necessites per a ser  
un bon assistent de caçamisteris.

Dibuixa en un paper un objecte 
que no li pot faltar a un 
caçamisteris.

3

Arreplegueu els objectes que 
tingueu a casa, i que apareguen 
en la imatge, i comproveu com 
s’utilitzen i per a què serveixen.

2
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Ja tenim el material necessari i un misteri. Però tots els caçamisteris tenen  
una identitat secreta, així que hem de crear la nostra. Com t’imagines el vestit 
d’assistent de caçamisteris?

Jugueu a dir en veu alta 
diferents parts del cos  
i assenyalar-les. Digueu en veu 
alta què hi porteu en cadascuna.

1

Disfressa’t com un gran 
caçamisteris… i que ningú et 
descobrisca!

2

33

Solució: Pot dibuixar-se com vulga.

  Dibuixa’t en la làmina convertit en assistent  
de caçamisteris.

44 Ara ja tenim una personalitat secreta i material d’assistent. Buscarem proves  
per a aclarir de qui són les empremtes que han aparegut a classe. TIV

Aneu a l’apartat de les TIV i observeu i llegiu la TIV/clau per a saber-ne més.3

Juga a posar en una caixa moltes sabates. Després han de tornar al seu lloc,  
no deixes ningú descalç!

1

Agrupeu moltes claus en un clauer.2

Solució: Quan es passa la llanterna pel terra es veu 
una clau davall de la taula de l’ordinador.

Solució: És el clauer de la dreta.

  ¿Què hi ha en el terra de la classe de la làmina 1? 
Usa la llanterna per a descobrir-ho.

  Fes clic per a marcar el clauer que té moltes 
claus.
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Sabem que qui va deixar les empremtes també es va oblidar unes claus.  
Però necessitem alguna pista més, i és possible que l’acabem de trobar.  
A veure què diu aquesta endevinalla; conté informació important.

TIV

Aneu a l’apartat de les TIV i 
observeu i llegiu la TIV/tisores  
i la TIV/martell per a comparar 
els dos objectes.

1

55

Solució: El martell.

  Amb quina ferramenta es fa «tap, tap» quan  
es treballa? Fes clic per a marcar la solució.

Jugueu a representar objectes 
amb mímica. Inventeu-vos-en 
algun per a fer-ho més difícil, 
només vosaltres sabreu  
la resposta!

3

Memoritza l’endevinalla  
i representa-la amb gestos.

2

Ja tenim dues pistes: la persona que ha deixat les empremtes porta claus 
i utilitza un martell! Observem els possibles sospitosos que hi ha  
a l’escola per a deduir qui és.

Mural

Jugueu a les professions: imiteu 
diferents professions amb 
gestos i tracteu d’endevinar  
de quina es tracta. 

2

Aneu a les pàgines 10 i 11 del 
Llibre rol per a fer un recompte 
de pistes.

1

66

Solució: La conserge.

  Recorda les pistes i fes clic per a seleccionar  
el marc de la persona que té claus i martell.

Llibre 
rol

Busca en el Mural els 
professionals que apareixen  
i digues on es troben.

3
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¡ENHORABONA, ASSISTENTS! LES EMPREMTES 
SÓN DE LA CONSERGE!
I per a celebrar-ho… Moveu l’esquelet amb la cançó  
Fes la croqueta! I si sou dels més atrevits, podeu aprendre  
la coreografia completa del ball en  
http://croqueta.edelvivescomunitatvalenciana.com.

Àudios  
i vídeos

Sembla que hem trobat la responsable de les empremtes! Però un bon assistent de 
caçamisteris sempre contrasta les seues sospites. La conserge usa claus i martell.  
Només ens queda comparar les seues empremtes amb les que hi havia a classe. Vinga!

77

Solució: Són les negres, les que són més grans.

  Fes clic per a encerclar les empremtes que són 
com les de la làmina 1.

Solució: Quan es passa la lupa desapareixen les 
empremtes de xiquet, així que confirmem que són 
les de la conserge.

  Usa la lupa per a saber de qui són les 
empremtes.

Banyeu-vos les mans en pintura 
de dits i estampeu-les en un 
paper. Feu comparacions i aneu 
a les pàgines 6 i 7 del Llibre rol 
per a descobrir tot el que pot 
deixar una empremta.

2

Estampa empremtes de sabates 
en plastilina.

1

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

rol

Comença el segon repte. Torna a passar una altra 
cosa a classe! La finestra està oberta i la classe 
està regirada. Ens estem perdent algun detall?  
Les nostres llanternes ens ajudaran a descobrir-ho. 
Hi ha empremtes per tot arreu! Però són diferents 
de les d’abans… De qui seran ara?

Semblen les empremtes d’un animal, però, quina 
classe d’animal deu ser? Consultem les empremtes 
d’alguns dels animals que coneixem per a veure si 
coincideixen. Tot sembla indicar que són d’una au.

Però d’aus, n’hi ha moltes. Si volem saber de quina 
són, hem de seguir investigant. Hem passat alguna 
cosa per alt? Clar! A la cadira de la classe hi ha una 
ploma que no havíem vist abans. Segur que 
aquesta pista ens ajuda a saber quina au és. Tenim 
les empremtes i una ploma. On podem buscar aus 
a l’escola per a veure si alguna té les plomes com  
la nostra? Anem al pati. Hi ha aus als arbres. Sí, ací 
estan. La nostra ploma pertany a un teuladí.

REPTE 2 99 1 11 188

Quin desastre! Què ha passat ara? L’aula està desordenada, amb coses per terra,  
la finestra oberta… Què fem primer? Observarem sense tocar res per a no fer malbé 
les possibles pistes.

Aneu a les pàgines 12, 13, 14 i 15 
del Llibre rol per a ajudar-vos 
amb les noves pistes.

1

Solució: Quan es passa la llanterna per la taula i pel 
terra apareixen empremtes.

  Usa la llanterna per a comprovar si hi ha alguna 
pista que no hàgem vist.

Solució: Pot repassar la que vulga.

  Repassa una empremta.

Si tens mascota, comprova com 
són les seues empremtes. Si no 
en tens, com serien les 
empremtes de la teua mascota?

3

Inventeu junts una història 
sobre el que hi pot haver passat.

2

Llibre 
rol88
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Tenim noves empremtes, identifiquem-les! Els assistents de caçamisteris 
estudien les seues pistes fil per randa. I si les comparem amb d’altres  
per a decidir de qui poden ser?

TIV

Feu en un full diferents 
empremtes de dits amb 
témpera. En acabant, compareu-
ne les mides.

4

Aneu al Llibre rol i llegiu les 
pàgines 15 i 16 per a saber més 
dels animals i les seues 
empremtes.

1

Aneu a l’apartat de les TIV per a 
saber més sobre l’os i el teuladí.

2

99

Solució: La lupa de l’au.

Solució: Cal posar el gomet blau en l’os i el verd  
en el teuladí.

  Observa els animals i les seues empremtes. 
Després, fes clic per a encerclar la lupa de 
l’empremta que és com les que van aparéixer  
a la classe.

  Arrossega un gomet blau fins a l’animal més 
gran i un de verd fins al més xicotet.

Llibre 
rol

Imita els animals que apareixen 
en la pantalla. Quin t’ha resultat 
més fàcil?

3

Jugueu a descobrir què 
desapareix. Reuniu diferents 
objectes en una taula i, mentre 
un membre de la família no 
mira, lleveu un objecte perquè 
endevine quin és.

1

Les empremtes pertanyen a una au, però com a assistents de caçamisteris no ens 
conformem amb això. Quina au ha entrat a la classe? Ha d’haver-hi alguna pista 
més… Busquem-la!

Aneu al Llibre rol i llegiu les 
pàgines 18 i 19 per a conéixer 
alguns tipus de plomes.

2

1010

Solució: La ploma a la cadira. Es pot tornar a la 
làmina 8 per a comprovar què hi ha de diferent.

  Observa la classe. Què hi ha ara que abans  
no veies? Fes clic per a seleccionar-ho.

Llibre 
rol
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¡ENHORABONA! GRÀCIES A LA VOSTRA INVESTIGACIÓ, 
SABEM QUE LES EMPREMTES SÓN D’UN TEULADÍ.
I per a celebrar-ho… Prepareu croquetes en família! Bon profit! 
Ho heu merescut! 

Assistents, cada vegada està més clar! Coneixem les empremtes i com 
són les plomes de la nostra au. Ha d’estar prop de l’escola, de manera  
que hem d’obrir molt els ulls i eixir al pati a explorar.

1 11 1

Solució: Les aus que estan dins són marrons, i les de 
fora, verdes. Les que estan dins, que són teuladins, 
són les que busquem.

  Arrossega el requadre marró fins a les aus que 
estan dins del niu i el verd fins a les que estan 
fora. 

Llibre 
rol Mural

Aneu al Llibre rol i llegiu les 
pàgines 18 i 19 per a comprovar 
que el teuladí és l’animal que 
busquem, i les pàgines 20 i 21 
per a recapitular pistes.

2

Juga a ser una au que vola 
movent els braços i construeix-
te un niu per a ficar-t’hi dins. 
Deixa espai per si volen visitar-
te. No t’oblides de piular fort!

1

Observa en el Mural. Busca les 
aus i comprova quins xiquets 
estan dins o fora de l’escola.

3
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Per a completar amb èxit aquest tercer repte, no oblideu que podeu  
consultar el Mural, el Llibre rol (pàgines 22-32) i les TIV. TIVMural Llibre 

rol

Assistents! Els misteris de l’escola no han acabat. 
Comença el tercer repte. Al racó de la classe hi ha 
una cosa estranya. 

Usem les llanternes per a veure millor. Hi ha unes 
taques a la paret i a terra. De què poden ser? 
Semblen fulles… Sí, són taques de les fulles d’algun 
arbre. Arrepleguem diferents fulles d’arbre i vegem 
si alguna coincideix. La tenim!

REPTE 3

Però necessitem ajuda. Un bon assistent de 
caçamisteris arriba fins al final de l’assumpte.  
A quin arbre pertany aquesta fulla? Segur que el 
jardiner ens pot donar la informació definitiva.  
Ell en sap molt, de plantes. Anem a parlar amb ell. 
Té un cartell amb molts tipus de fulles… Estarà la 
nostra? Ací està! El plataner d’ombra és el nostre 
arbre. La fulla coincideix.

1212 1515

Ahir hi hagué una tempesta i va fer vent. Hui a l’aula han aparegut unes noves 
«empremtes», però han agranat la classe i han eliminat les proves! No sabem  
de què són aquestes taques. Què hi podem fer?

Aneu al Llibre rol i llegiu a 
partir de la pàgina 22 per  
a saber més de les plantes.

1

1212

Solució: Quan es passa la llanterna es veuen unes 
taques a la paret i al terra.

Solució: Pot dibuixar les taques com vulga.

  Usa la llanterna i observa la paret. Què veus?

  Dibuixa, en el bloc, les taques que has vist amb 
la llanterna i pinta-les.

Imita el so d’una tempesta amb 
vent. No oblides bufar molt fort!

3

Feu junts una recapitulació del 
que ha passat fins ara a la 
classe de la missió. Us recordeu 
de tot? Què ha sigut el més 
difícil?

2

Llibre 
rol
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Excel·lent! Hem descobert que les taques són de fulles. Les fulles poden pertànyer a 
plantes, arbres, arbustos… D’on seran les que hi havia a classe? Explorem quins tipus 
de fulles tenim prop.

1313

Solució: Pot triar la fulla que vulga, però 
només una.

  Observa el nombre i fes clic per a arrossegar  
la quantitat de fulles que indica: 1.

Solució: Cal completar tot el nombre.

  Fes clic per a arrossegar els gomets i ompli  
el nombre 1.

Modela el nombre 1 amb 
plastilina.

2

Busqueu pel carrer fulles 
d’arbres i apegueu-les en una 
cartolina per a fer un mural. 
Recordeu la importància de  
no arrancar-les dels arbres.

1

Jugueu a fer accions que 
impliquen 1: traure un dit de la 
mà, fer un bes, fer una abraçada, 
agafar un objecte, fer un salt…

3

Assistents! Els caçamisteris sabem que, per a aconseguir informació, hem 
de preguntar als experts. Per a identificar la fulla que busquem necessitem 
ajuda… A qui podem preguntar que sàpia de plantes? Clar! Al jardiner.

Aneu a l’apartat de les TIV i 
llegiu la TIV/jardiner per a saber 
més d’aquesta professió.

1

Solució: Pot triar l’opció que preferisca i contar  
la història.

  Què creus que fa el jardiner després? Tria com 
vols acabar la història i fes clic per a arrossegar 
l’escena on corresponga.

Observa el Mural i localitza el 
jardiner. Imita el que està fent. 
Quines altres coses fa un 
jardiner?

2

1414 MuralTIV

Jugueu a unflar globus i 
comparar com estaven abans  
i després. En acabant, utilitzeu-
los per a decorar l’habitació  
i fer una bonica festa.

3
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No hi ha res millor que demanar ajuda! El jardiner ens mostra on podem 
resoldre el nostre tercer repte. La missió està a punt d’acabar.

Aneu a l’apartat de les TIV i 
llegiu la TIV / plàtan d’ombra 
per a saber més sobre aquest 
arbre. 

2

1515

Solució: Al plataner d’ombra.

  Fes clic per a arrossegar els gomets a la fulla 
que coincidix amb la forma de les taques.  
Ja saps a quin arbre pertany!

Aneu al Llibre rol i completeu 
l’identificador d’arbres de la 
pàgina 28.

1

Feu un cartell entre tots. Poseu-
vos d’acord sobre el tema, per a 
què el voleu i a qui va adreçat.

3

TIVLlibre 
rol

ENHORABONA, MISTERI RESOLT! LES TAQUES EREN  
DE FULLES DEL PLATANER D’OMBRA!



17

I amb la missió resolta, només ens queda recordar el que hem fet per a aprendre molt 
per a la pròxima aventura.1616

Solució: Poden arrossegar-se en l’ordre que vulguen. 
El que importa és que els recorden.

  Fes clic per a arrossegar les imatges dels 
misteris resolts. Mira tot el que hem aconseguit!

Narreu el procés que heu seguit 
al llarg de la missió per a 
resoldre els tres reptes: heu 
observat atentament, heu 
investigat i heu contrastat les 
pistes. Quan ha sigut necessari, 
heu preguntat a experts per a 
aconseguir més informació.

1

Recordeu els millors moments, 
el que més us ha agradat i el que 
menys.

2

ACABEM!

Sou genials! Heu aconseguit resoldre tots els reptes a què us heu enfrontat. 
Sou uns grans assistents de caçamisteris i segur que podreu resoldre 
qualsevol misteri que us trobeu. Comptem amb vosaltres!

1616

FELICITATS! LA MISSIÓ HA SIGUT UN ÈXIT I US HEU CONVERTIT  
EN ELS MILLORS ASSISTENTS DE CAÇAMISTERIS. HEU FET  
UN GRAN TREBALL.
I ara… Busqueu una bona costera i a redolar com a croquetes!
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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 2-11), repte 2 (pàgines 12-21)  
i repte 3 (pàgines 22-23).

Llibre rol: El gran llibre 
dels caçamisteris

A JUGAR
AMB EL LLIBRE ROL 

PÀGINES
En què s’assemblen? En què es diferencien?

Seleccioneu dues imatges i comenteu en què s’assemblen  
i en què es diferencien. Valoreu la diferència més important.

Em moc com…

Imita com es mouen els animals de les pàgines.

Sí o no

Trieu un animal o una planta d’una pàgina. Per torns, feu preguntes 
senzilles sobre l’animal o la planta corresponent per a endevinar de quin 
es tracta. Té pèl? Té bec? És verd? Qui ha triat ha de respondre «sí» o «no».

Quina persona vols ser?

Tria una professió i assumeix aquest rol.

Quants n’hi ha?

Observeu una pàgina i pregunteu quants objectes hi ha, tenint en compte 
que la resposta sempre ha de ser 1: Quants autobusos hi ha?  
Quants tobogans hi ha? Quants xics hi ha?…

Jo dic…

Jugueu amb les parts del cos. Un diu: «Jo dic que cal tocar-se…».  
Si diu una altra frase, no podreu fer el moviment.

Ací està la A

Localitzeu la lletra A en alguna pàgina del llibre.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 
20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32

14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 

15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 
29, 30

Qualsevol pàgina

2, 3, 5, 11

1, 4, 5, 10, 11

6, 7, 8, 9, 11

TIV
Llibre  

rol

La primera pàgina representa el despatx dels 
caçamisteris. Què imagines que no pot hi pot 
faltar? Dibuixa-ho.

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

Mira, Casimira, 
mira els jocs que tinc. 
Mira, Casimira, 
açò és molt divertit.

Mira, Casimira, 
mira els teus amics. 
Mira, Casimira, 
vine a aprendre amb mi.

Oh, oh, ooooh! 
Casimira Caneló!

Vindran moltes sorpreses, 
totes plenes d’emoció. 
Juntes les descobrirem. 
Quanta diversió!

Casimira Caneló  
és una amiga més. 
Si amb ella vols anar, 
t’ho passaràs molt bé.

Oh, oh, ooooh! 
Casimira Caneló!

Casimira Caneló és una xiqueta de 3 anys. Té algunes pigues 
i és més baixeta que la major part dels xiquets de la seua 
edat. Li agrada que li diguen Casi.

L’huracà Casimira no s’atura davant de res. La seua enorme 
curiositat i el seu cos xicotet li permeten ficar-se en 
qualsevol situació… i en més d’un embolic. Casi és tal i com 
la veus: quan riu, riu; quan plora, plora. I quan s’enfada… 
allunya’t de Casi quan s’enfada!

Casimira serà qui ens descobrirà la missió que hem de dur 
a terme i, a més, és la protagonista dels contes.

Qui és Casimira Caneló?

Les aventures i desventures  
de Casimira Caneló

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

Àudios  
i vídeos

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

Trenca-
closques

PISTA 2
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Els Contes estan animats  
i locutats perquè pugueu gaudir-
ne en família o bé perquè siga  
el xiquet qui els veja quan vulga 
de manera autònoma.

Els Contes són molt especials,  
i en cadascun es reflecteix 
particularment una emoció.

Voleu gaudir dels Contes de Casimira?

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

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

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

Al ritme de la cançó,  
feu la coreografia 
següent.

COREOGRAFIA 

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

Contes
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Voleu convertir-vos  
en contacontes?

I ara comencen  
les meues 
aventures!

Al pati hi havia molt de soroll. (Escenificar cada 
acció.) Les pales cavaven, les motos feien carreres, 
la caseta i els arbres feien d’amagatalls. (Repetir 
aquestes accions.) Els xiquets i les xiquetes 
jugaven. 

(Amb l’entonació típica d’aquest redolí.) —A que no 
m’agafes! —va dir una. 

(Amb l’entonació típica d’aquest redolí.) —Cara de 
rave! —va respondre l’altre.

—Vull jugar —va reclamar un tercer.

(Escenificar cada acció.) Recolzada en la paret, 
Casimira dibuixava en terra amb els peus. Alçava 
la mirada i tornava a mirar cap avall mentre feia 
cercles sense parar amb les mans. Els sons li 
semblaven ben llunyans. (Repetir aquestes 
accions.)

(Imitar el soroll de moto i fer el gest amb les 
mans.) Rum, rum! Al pati hi havia motos molt 
veloces, però, quan es muntava, no sentia el seu 
papà dir-li «campiona». (Repetir aquesta acció.)

Trip-trap! Li encantava córrer, però el joc d’acaçar-
se era més divertit amb les cosquerelles de la 
mamà. Podia jugar a conillets a amagar, però no 
coneixia bé el pati. I si la mestra se n’anava sense 
ella? (Fer-se cosquerelles.)

—Vull anar-me’n a casa! —va dir de sobte. La veu li 
va eixir alta, clara i profunda. Després va començar 
a plorar. (Imitar el plor.) Al començament, a poc a 
poc, com les primeres gotes de la pluja, després fort 
com un huracà. (Fer el gest del batec del cor.) 
Sentia que el seu cor bategava molt fort, (Repetir 
aquesta acció.) però també que algú podia  
ajudar-la… Però qui?

La tristesa no juga a acaçar-se 
EMOCIÓ: TRISTESA

Ara és el moment de triar un dels dos  
finals. Converseu sobre les dues opcions  
i pregunteu: l’ajuda la mestra o l’ajuda un amic?

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.
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Final 1 L’ajuda la mestra

Es va acostar en silenci a la mestra i li va tocar  
el braç. Les paraules no li eixien, però Gemma 
sabia escoltar les llàgrimes. 
—Els primers dies són difícils, veritat? Vine, farem 
un passeig i et mostraré els racons més divertits 
del pati. 
Al costat de la mestra, Casi va descobrir tres 
amagatalls, dos racons amb plantes i un baül  
amb joguets. En tots hi havia amics que 
l’animaven a jugar. 
I això sonava molt bé. (Fer gestos per a animar  
a jugar.) 

Final 2 L’ajuda un amic

Joan va deixar de cavar i la va mirar. Es va alçar  
i li va fer una abraçada molt forta. (Abraçar-se.) 
Després va agafar dos pales i li va dir: 
—Vols jugar? Este clot està fet per a cavar.  
(Torcar-se els ulls.) Casimira es va torcar els ulls  
i va vore unes pedres menudes en el fons. (Imitar 
que es mira al fons del forat.)  
—És un clot de tresors! —va exclamar. Va mirar 
Joan i va somriure. Ara al pati hi havia un so nou, 
rialler i divertit, fet per dos pales quan troben 
alguna cosa molt valuosa. (Escenificar l’acció  
de cavar.)

• Jugueu als jocs que apareixen en el conte: a acaçar-se i conillets a amagar.

• Jugueu a «les cares tristes». Anomeneu una de les coses que ens fan plorar i poseu cara de tristesa. Comenteu que 
estar tristos no és tan dolent, hi ha situacions que ens posen tristos i no és roín estar-ho en aquestes situacions.

• Construïu el vostre amulet per a véncer la tristesa. En un paper, pinteu un dels costats amb colors que us semblen 
tristos, cadascú els que vulga. Pinteu l’altre costat amb colors que us semblen alegres. Quan l’amulet estiga eixut, 
expliqueu com funciona: quan estigues trist, agafa l’amulet pel costat dels colors tristos i conta-li-ho a la mare, al 
pare, a la teua germana… Llavors, comptem fins a 3 i girem el nostre amulet. Ara hem de pensar i contar alguna 
cosa que ens faça molt feliços o molta gràcia, una cosa que ens faça sentir feliços i contents. Guardem l’amulet, 
deixem que es quede amb la nostra tristesa i nosaltres ens en anem amb l’alegria.

Jocs per a després del conte

A Casimira el que més li agradava en el món era 
pintar. Feia dinosaures inventats, selves amb grans 
perills i jardins mai imaginats. (Fer el gest  
de pintar.)

Per això, quan la mestra va anunciar que eixe dia 
serien artistes i va deixar els pots de pintura 
damunt de la taula, Casimira va saber que els 
colors estaven fets perquè els tocara amb les 
mans. (Escenificar l’acció d’impregnar els dits  
en pintura.)

(Escenificar cada acció.) Va ficar una mà al pot i la 
va traure molt ràpid. Després, l’altra. Les va sacsar 
amb força i va notar que els colors podien volar.  
I més ràpid que una au! (Imitar aquestes accions.)

(Imitar el plor.) Llavors va vore les llàgrimes de 
Sara i una taca a la seua roba. (Assenyalar-se  
la roba com si estiguera tacada.) 

(Trista.) —Era la meua camiseta favorita —va dir. 
(Murmurant.) —Casi, has espatlat el meu paper  
—va sentir murmurar Joan.

L’alegria juga amb el pinzell
EMOCIÓ: ALEGRIA
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Durant un moment, es va fer un gran silenci. Hi 
havia una pluja de colors a la seua taula i al terra, 
però les llàgrimes de Sara eren tan transparents 
que li van doldre. (Escenificar que cauen llàgrimes 
per les galtes.)

Volia deixar eixir el plor i, alhora, solucionar aquell 
problema.

Ara és el moment de triar un dels dos finals. 
Converseu sobre les dues opcions i pregunteu: 
prefereixes deixar eixir el plor o solucionar  
el problema?

Final 1 Deixar eixir el plor

—Ho sent —va dir Casimira i va esclafir a plorar. 
(Escenificar el plor.) 
Llavors, la mestra es va acostar i li va donar  
el paquet de tovalletes. (Imitar l’acció de traure 
tovalletes d’un paquet imaginari.) 
—Casi, sé que t’encisa pintar, però els colors són 
més bonics en els dibuixos —li va dir—. En el paper 
poden jugar a ser un sol, un bosc o el mar. 
Després, li va donar un paper molt blanc. Sara li  
va oferir un pinzell i Casi li va contestar amb  
un somriure. Juntes es van dibuixar en una gran 
aventura. (Pintar amb un pinzell imaginari.)

Final 2 Solucionar el problema

Casi li va donar el seu paper a Joan, va abraçar 
Sara i va buscar la mestra per a demanar-li 
tovalletes. Va netejar la taula i va intentar esborrar 
la taca de la camiseta. (Imitar que es trauen 
tovalletes d’un paquet imaginari.)  
—Ara sembla una flor —va dir Sara, que 
començava a riure amb les cosquerelles que Casi 
li feia en passar la tovalleta. Poc després, les dos 
feien el mateix dibuix: una flor alegre davall d’una 
pluja de colors.

• Jugueu a riure de forma exagerada i forçada i assenyaleu les parts del cos on sentiu alegria.

• Moveu-vos i balleu mentre escolteu música alegre i deixeu que el vostre cos represente les vostres emocions.

• Elaboreu una obra d’art entre tots. Agafeu un full cadascú, feu unes pinzellades i intercanvieu els fulls per a acabar 
els dibuixos dels altres.

• Jugueu a fer-vos dibuixos a l’esquena amb el dit i endevinar què és.

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

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

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.

CANÇÓ DEL PROJECTE

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

Tot és molt estrany 
en este espai. 
Què pot estar passant? 
Ho hem d’investigar.

Mira eixa empremta, 
de qui pot ser? 
La lupa has de traure, 
prompte ho esbrinarem.

Com i quan? 
On i per què? 
Este misteri  
junts resoldrem.

Han deixat pistes 
perquè les rastregem. 
N’hi haurà més d'amagades? 
On les trobarem?

Com i quan? 
On i per què? 
Este misteri  
junts resoldrem.

Quantes aventures 
enigmes i misteris. 
Qui avisareu? 
Els caçamisteris!

PISTA 3

1   Al ritme de la cançó, feu els moviments 
següents:

 –  Dramatitzeu la cançó mentre passegeu 
imitant autèntics caçamisteris: parlant baixet, 
comprovant cada cadira, cada tros de terra…

 –  Poseu cara de concentració, reviseu 
empremtes, mireu amb una lupa imaginària…

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

Cançó 

CANÇONS I AUDICIONS DE LA MISSIÓ

Tinc una cara

Jo tinc una cara, 
jo tinc una cara 
que a vegades canvia, 
canvia, canvia.

Quan estic feliç 
la boca apuja així, 
somric i dic: 
«Hi, hi, hi, 
hi, hi, hi, 
ha, ha, ha», 
riallades 
sense parar, 
«Ho, ho, ho, 
hu, hu, hu».

De segur que saps 
fer-ho tu.

Jo tinc una cara, 
jo tinc una cara 
que a vegades canvia, 
canvia, canvia.

Quan estic molt trist, 
la boca abaixa així, 
ploriquege i faig: 
«Snif, snif, 
ua, ua, ua, 
ua, ua, ua», 
em queixe 
sense parar, 
«ai, ai, ai, 
ui, ui, uuuui».

De segur que saps 
fer-ho tu.

PISTA 4
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1   Al ritme de la cançó, feu els moviments 
següents:

 –  Comenceu la cançó assenyalant-vos  
el contorn de la cara. Quan la cançó diu «que 
a vegades canvia, canvia, canvia», reflectiu 
multitud de gestos (alegria, tristesa, por, ira…) 
de forma còmica i lúdica.

 –  En la part instrumental, imiteu el gest de 
l’alegria apujant la boca de forma exagerada  
i, en la resta de l’estrofa, canteu imitant 
diferents moviments. Quan al final es diu  
«De segur que saps fer-ho tu», pareu la cançó  
i convideu els xiquets a fer la part de la cançó 
amb moviments de: «hi, hi, hi, hi, hi, hi, ha, ha, 
ha…».

 –  Balleu la segona part de la cançó imitant  
els gestos i moviments de la tristesa.

1   Al ritme de la cançó, feu els moviments 
següents:

 –  Utilitzeu el vostre llapis màgic (dit) per  
a representar en l’aire, de forma lliure,  
els moviments que us transmeta la música.

 –  En acabant, intenteu fer-ho amb un dit  
de cada mà.

2   Jugueu a «la mosca»: feu una mosca de paper  
o cartolina i pengeu-la d’un fil. El xiquet es 
tomba a terra i un adult (el pare o la mare) posa 
la mosca en una part del cos del xiquet i diu:  
«I la mosca entremaliada va volar i volar, i on  
es va posar?». El xiquet ha de dir la part del cos 
on s’ha posat la mosca. Després es pot canviar 
perquè l’adult es tombe i siga el xiquet qui pose 
la mosca.

Audició El vol del borinot

En aquesta audició, gaudireu d'una peça d’orquestra amb ritmes definits.

PISTA 5

1   Balleu al ritme de la música, expressant amb  
el cos el que us transmet la música.

2   Tombeu-vos cara amunt amb els ulls tancats  
i poseu les mans a l’abdomen per a notar com 
puja i baixa amb la respiració.

3   Jugueu a fer de llavors davall de terra. Molt 
ajupits en terra, quan comence a sonar  
la música us anireu despertant com les 
llavoretes: a poc a poc, ens posem de genolls, 
estirem un braç, l’altre… però si para la música 
cal quedar-se quiets. Si sentiu la paraula SOL, 
gireu; si sentiu VENT, us moveu, i sentiu PLUJA, 
us ajupiu una altra vegada.

Audició Les llavors

En aquesta audició, escoltareu diferents sons amb ritmes marcats.

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. 

Mindfulness: arriba el moment 
de la tranquil·litat

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.

Per a fer Mindfulness a casa només necessiteu crear una atmosfera tranquil·la.  
Són xicotetes tècniques molt senzilles i divertides per a fer tots junts en família  
en qualsevol moment: abans de començar les tasques, abans d’anar a dormir…  
Primer de tot, us expliquem com adoptar la postura Mindful:
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BRESSOLANT  

EL TEU PELUIX

Tombats en posició Mindful, col·loqueu 

sobre l’abdomen un peluix xicotet i poseu 

les mans damunt per a abrigallar-lo. 

Dirigiu l’atenció al moviment que es 

produeix en l’abdomen quan respireu,  

i intenteu que aquesta respiració siga 

natural, no forçada. Amb aquest vaivé, 

imagineu que adormiu el peluix i 

observeu com puja l’abdomen quan entra 

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

un poc… Continueu amb aquesta atenció 

a la respiració guiada entre dos i quatre 

minuts. Per a acabar la pràctica, moveu 

lentament mans, braços, peus i cames 

abans de posar-vos de costat,  

i incorporeu-vos, fins que quedeu 

asseguts.

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

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

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

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

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

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

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

REGALANT ABRAÇADES

Drets, en posició Mindful, feu un parell  

de respiracions profundes i camineu 

lentament per l’habitació. Quan decidiu,  

feu una respiració profunda i regaleu  

una abraçada a la persona que es trobe  

més prop.
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Àudios  
i vídeos

EMPREMTES MÀGIQUES

TALLER 2

EMPREMTES MISTERIOSES

TALLER 3

MONOCLES EMOCIONALS

TALLER 1

Encara que us donem 
suggeriments per a substituir 
uns materials per altres que 

tingueu per casa, poseu  
la imaginació a treballar  

i utilitzeu els que vulgueu!

Activitats senzilles i divertides per a viure experiències inoblidables

Tallers creatius

Els Tallers creatius són l’ocasió perfecta per a dur a terme activitats 
divertides, molt entretingudes i senzilles, a més de fomentar  
la creativitat. No hi ha res que els motive més que realitzar una 
construcció amb la vostra ajuda (sempre que siga necessària) 
utilitzant materials simples. Vinga! A què espereu?

En cada taller s’indiquen els materials que necessiteu (en cas que no 
en disposeu d’algun, us proposem d’altres més senzills de trobar a 
casa) i com dur-lo a terme pas a pas.

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

Materials

PASSOS A SEGUIR

Necessitareu un netejapipes, un pal depressor, témperes i les mans!  
Quin color triareu? Penseu-ho, perquè aquesta decisió és important!

1   Preneu la témpera, agafeu el pal depressor i prepareu-vos per a pintar i sentir!

2   Pinteu el pal com més us agrade! Impregneu el palpís dels dits en la témpera i feu-los esvarar per 
aquest; primer per una cara (deixeu-la secar) i després per l’altra. Per què cal deixar que se seque 
el pal? Perquè no es quede apegat al paper.

3   Una vegada sec, dibuixeu-hi damunt amb retoladors. Així quedarà més personalitzat!

4   Ha arribat el moment de fer el monocle! Agafeu el netejapipes i uniu els dos extrems per a formar 
un cercle. Ara, apegueu-lo en un extrem del pal i deixeu que se seque.

5   Segur que està sec? Doncs col·loqueu-vos el monocle en un ull i observeu… Què creieu que senten 
els vostres pares, germans, iaios…? Si t’atreveixes, canvia-li’l a un membre de la família per  
a comprovar si veieu el món de la mateix manera.

Us agrada? No deixeu de mirar el vídeo d’aquest taller: Monocles emocionals!

Els netejapipes es poden substituir per palletes 
flexibles, i els pals depressors, per tires de cartó  
o cartolina.

TALLER 1

 Cola blanca

 Retoladors

 Pals depressors

 Netejapipes

 Témperes

 Tisores

Podeu trobar  
aquests tallers dins 

d’Alimenta la teua ment, 
en Àudios i vídeos.
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EMPREMTES MÀGIQUES

PASSOS A SEGUIR

Esteu preparats per a fer màgia? Vosaltres podeu! Les vostres mans i els vostres peus seran  
els protagonistes. Disposeu d’una bossa zip, gomina i témperes de colors o fluorescents.  
Sabeu quin color utilitzareu?

1   És el moment d’enllefiscar-se! Obriu les bosses zip i ompliu-les de gomina.

2   Quan tingueu les bosses zip plenes de gomina, afegiu témpera o colorant alimentari, les dues 
opcions són vàlides.

3   Pasteu la barreja fins que siga tan homogènia com siga possible perquè l’activitat isca fenomenal.

4   Repartiu la barreja per tota la bossa. Si cal, afegiu més gomina, però, amb compte, que no caiga res 
fora! Quin color té la bossa? Està freda o calenta? És suau o aspra?

5   És el moment d’estampar les empremtes. Amb la barreja estesa i la bossa ben tancada, pressioneu 
amb la mà durant uns segons, i alceu-la a poc a poc. Veieu la vostra empremta?

6   Quines altres empremtes podeu fer? Descalceu-vos i proveu amb els peus! A gaudir!

Us agrada? No deixeu de mirar el vídeo d’aquest taller: Empremtes màgiques!

TALLER 2

Materials

Si aconseguiu témpera fluorescent, utilitzeu una 
llanterna ultravioleta per a veure les empremtes.  
I com es converteix una llanterna normal en una 
d’ultravioleta? Molt fàcil, apegant cinc capes de cinta 
adhesiva pintada amb retolador permanent blau.

 Bossa zip

 Gomina

  Material per a estampar: taps de suro, maquineta 
de fer punta, animals o cotxes de joguet…

 Témpera o colorant alimentari
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EMPREMTES MISTERIOSES

PASSOS A SEGUIR

Hi ha empremtes que, a simple vista, no podem veure. Ho sabíeu?  
Ara ho demostrareu, pareu atenció!

1   Necessiteu una cartolina gran de color negre, témperes, témperes fluorescents i fulles de plantes. 
Agafeu les fulles de terra, no les arranqueu!

2   Llaveu i eixugueu les fulles. És important que estiguen ben eixutes! Ara, col·loqueu les cartolines 
en terra.

3   És el moment de preparar les mans! Quins colors utilitzareu? Impregneu algunes fulles  
amb témpera fluorescent per una cara i unes altres fulles amb témpera normal. 

4   Estampeu les fulles en la cartolina negra. Un consell: utilitzeu tota la superfície i intenteu  
no estampar on ja hi haja empremtes.

5   Deixeu secar les estampacions. Podeu veure-les totes? De segur que no! Mireu què passa  
si utilitzeu la llanterna ultravioleta!

6   Últim pas! Apagueu la llum, enceneu les llanternes ultravioletes i gaudiu de les empremtes 
misterioses! Es veu de la mateixa manera la témpera fluorescent i la que no ho és?

Us agrada? No deixeu de mirar el vídeo d’aquest taller: Empremtes misterioses!

TALLER 3

Materials

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

 Aigua 

 Cartolina negra o paper continu

 Fulles de plantes

 Llanterna ultravioleta

 Drap o paper secant

 Témperes normals o fluorescents
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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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