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Materials del projecte

PROJECTE
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Llibre curs • • • • • • •
Quadern d’activitats (per curs) • • • • • •
Guia didàctica (per curs) • • • • • • •
Quaderns de via 2 (reforç) 
i via 3 (ampliació) • • • •
CD àudio • • •
Activitats multimèdia a la web i en CD • • • •
Bloc (quaderns d’activitats) • • •
Lectogrup (quaderns d’eficàcia lectora) •
Llibres de lectures (per curs) •
Quinze són quinze 
(quaderns de càlcul mental) •
Quaderns d’estratègies 
de resolució de problemes •
Quaderns d’estiu • • • •
Làmines d’aula • • • • •
Lectures La Galera / Pla lector 
(també en CD) • •
Diccionaris • •

* Es presenta en un únic volum amb espiral que conté la informació i les activitats fungibles.
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CONTINGUT

Recursos per als mestres

Recursos digitals

Material de suport a l’aula

Llengua

Lengua castellana

Coneixement del medi

Matemàtiques

Educació artística

Música

Plàstica

Material complementari de cicle mitjà

Proposta de lectures per al cicle mitjà

Diccionaris
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EL PROJECTE

TRAM
UN MATERIAL PER 

AL SEGLE XXI

L’any 2008 es compleixen setze anys des que TEXT-La Galera va començar a

publicar materials educatius. Estem molt satisfets de la feina que hem fet en

aquest temps i de l’acceptació que ha tingut per part dels docents i els alumnes.

Creiem que l’èxit de la nostra proposta s’ha basat en la qualitat dels llibres i

materials de suport que hem elaborat i en la coherència de la línia pedagògica i

editorial, que han convertit aquests materials en unes eines potents i al mateix

temps flexibles en mans dels nostres usuaris. 

Ara, però, al començament d’un nou segle, tenim al davant uns alumnes molt dife-

rents dels que omplien les aules fa setze anys, perquè el context social ha can-

viat. L’any 2007, amb l’aplicació progressiva d’una nova llei educativa, la LOE, es

va iniciar una època de canvis. 

Des de TEXT-La Galera tenim la voluntat de contribuir a la tasca educativa i, per

a aquest nou curs, hem volgut donar continuïtat al nou projecte per a l’educació

primària que vam engegar el curs passat, basat en els postulats de la LOE, la

nova llei d’Educació.

Presentació
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ASPECTES DIDÀCTICS

• El projecte està format pels llibres de l’alumne (un sol volum
per àrea i curs), els materials complementaris (llibres de lectu-
ra, quaderns de reforç i ampliació, quaderns de consolidació,
etc.), els materials per al mestre (guies didàctiques, web amb
propostes interactives, CD amb àudios, etc.) i els materials d’aula.

• Totes les àrees comparteixen uns escenaris comuns sobre els
quals es construeixen les unitats de treball. Els escenaris esde-
venen un rerefons temàtic que serveix de fil conductor que uneix
els diferents continguts i en permet el treball interdisciplinari.

• Cada llibre conté dotze unitats de treball, quatre per trimestre.
Cada unitat correspon a uns quinze dies de treball. Al final de
cada trimestre s’ofereixen a la guia propostes d’avaluació tri-

mestrals d’acord amb els períodes avaluatius escolars.

• El treball de cada àrea es planteja a partir d’una estructura

didàctica de les unitats en funció de les necessitats de l’àrea i
dels requerimets de la LOE. Aquesta estructura té una seqüèn-
cia lògica d’aprenentatge:

1 sondeig dels coneixements previs, o avaluació inicial
2 treball mitjançant les activitats i atenent a la diversitat
3 consolidació i avaluació final de les competències bàsiques

• Es presta una atenció especial a la diversitat de ritmes d’apre-
nentatge dels alumnes. La guia didàctica va acompanyada d’un
quadern de reforç, d’accés més pautat als continguts, i un altre
d’ampliació.

• Les activitats d’aprenentatge són de diferents tipus: 

- dirigides
- obertes
- de treball de les competències bàsiques

- en grup i individuals
- d’ús de les TIC

- de treball dels eixos transversals

- procedimentals i manipulatives

• Es fan explícits en els materials la transversalitat i el tracta-
ment de la llengua específica de cada àrea prestant atenció a la
verbalització del treball dels alumnes (autoreflexió). 

• Les competències bàsiques fixades pel Departament
d’Educació es treballen al llarg de les unitats amb les activitats
i a més es recullen en una peça final d’avaluació en cada unitat.
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RECURSOS
DIDÀCTICS

Orientacions 
metodològiques,
activitats 
complementàries 
per explotar el llibre 
de l’alumne, més 
material per als mestres 
i les mestres.

ATENCIÓ A 
LA DIVERSITAT

Quadern de via 2,
de reforç. Fitxes 
imprimibles i fotocopiables.

Quadern de via 3,
d’ampliació. Fitxes 
imprimibles i fotocopiables.

Amb les solucions.

PROGRAMACIONS

• Continguts

• Objectius

• Criteris d’avaluació

• Competències bàsiques de
les unitats didàctiques

SOLUCIONS

• de les activitats 
del llibre de l’alumne 

• del quadern 
d’activitats 

• dels quaderns 
de via 2 i via 3 

• de les avaluacions

AVALUACIÓ

Indicacions per a l’avaluació.
Inclou propostes d’avaluació
inicial i final del curs, avalua-
cions trimestrals, proves mo-
del de cada unitat i també
fulls de control.

ProjecteTRAM Recursos 

CONTINGUTS DE LES GUIES DIDÀCTIQUES

PROJECTE
TRAM

Presentació i característi-
ques del projecte, materials
que el componen, contribu-
ció de cada àrea al desenvo-
lupament de les competèn-
cies bàsiques i estructura
didàctica de les unitats.
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CATÀLEG DE PUBLICACIONS •
GUIES DIDÀCTIQUES •

MÉS RECURSOS •
ACTIVITATS INTERACTIVES •

ENLLAÇOS D’INTERÈS •

CD DE LLENGUA CATALANA 
I CASTELLANA

Textos orals del llibre de l’alumne.

GUIES EN
FORMAT PDF

• Projecte TRAM

• Avaluacions

• Programacions 
(també en Word)

• Proves model per unitats
(també en Word)

• Solucions

• Recursos 

• Atenció a la diversitat

ACTIVITATS 
INTERACTIVES

ENLLAÇOS

PLA LECTOR

CD

PÒSTERS

www.text-lagalera.cat

CD DE MÚSICA

Cançons, activitats, danses,
audicions del llibre de l’alumne. 

Làmines murals de matemàtiques,
llengua, llengua castellana 
i coneixement del medi. 

per als mestres
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Aspectes formals 

del projecte TRAM de cicle mitjà

Clars i ordenats
Fàcils de fer servir
Atractius
Amb gran quantitat 
de dibuixos i fotografies
Manejables
Elaborats amb materials 
resistents i de qualitat

Número d’unitat i color 
indicador de trimestre

ÀUDIOS

TIC

TRANSVERSALS

ADHESIUS 

PaginacióPrograma
i contingut

Activitats d’aprenentage i 
de consolidació

Pàgines de mida estàndard. 
(El quadern d’activitats és amb forats i

encunyat perquè es puguin reagrupar
i organitzar els materials.)

Lletra grossa

Fotos i dibuixos grans

Paginació amb lletres

UNS LLIBRES 
PER AL SEGLE XXI,

MODERNS 
I REALMENT 

NOUS

H
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Material per a l’alumne:

Llengua 3 
Llibre de curs - ISBN: 978-84-412-1559-7

Quadern d’activitats - ISBN: 978-84-412-1561-0

Llengua 4
Llibre de curs - ISBN: 978-84-412-1563-3

Quadern d’activitats - ISBN: 978-84-412-1562-7

L
le

n
g
u
a

Uns llibres per desenvolupar la competència lingüística dels alumnes en el
vessant tant oral com escrit. Els nens i nenes aprendran a escoltar i par-
lar millor i a llegir i escriure bé. Faran servir la llengua com a instrument
per reflexionar sobre el que aprenen i sobre el món que els envolta, per
expressar idees i per entendre com funciona el codi. Ampliaran progressi-
vament el seu vocabulari, faran servir les noves tecnologies per aprendre,
treballaran valors i exercitaran els seus aprenentatges.
Vegeu el material complementari de l’àrea de llengua a l’últim bloc.

Material per al professorat:

Guia didàctica Llengua 3 – ISBN: 978-84-412-1697-6

Guia didàctica Llengua 4 – ISBN: 978-84-412-1698-3
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Mostra d'una unitat de Llengua 3

Llibre de curs

Entrada a la unitat / Tu ja ho saps! 

Comprensió i expressió oral

Lectura / Comprensió lectora 

Coneixements de la llengua

Taller d'escriptura 

Més activitats

Ara ja en saps més
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3

Col·lecció de mons
Roda el món, roda el món

i torna al Born.

En cada planeta hi ha un paisatge diferent. 

Quins paisatges distingeixes

en aquests planetes?
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TU JA

HO SAPS!

Com explicaríeu què
és una descripció?

Digueu una paraula que
vulgui dir el contrari de guanyar.

Quantes síl·labes
té la paraula casa?

Quina sona més forta.

La ll, la ny i la ss sonen
com dues lletres o com

una de sola?
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Escolteu i digueu quins d’aquests paisatges descriuen la Carla i en Joan:

x Quines pistes us han ajudat a descobrir-ho?

Comenteu per què us sembla que en Joan ha enviat una postal en lloc
d’escriure un correu electrònic. 

42 QUARANTA-DOSCOMPRENSIÓ/EXPRESSIÓ ORAL

Les descripcions de lloc
Quan expliquem com és un paisatge n’estem fent una descripció.

Generalment, quan descrivim un paisatge triem els elements

que ens criden més l’atenció. Descriure és com pintar amb paraules.

1 2

3 4
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43

3

COMPRENSIÓ/EXPRESSIÓ ORAL

Tria una d’aquestes imatges i descriu-la al teu company o a la teva
companya de taula:

nevades, l’alt campanar...; és a dir, fem servir adjectius.

tenen els elements que el formen: el cel blau, les muntanyes

Per descriure un paisatge, diem com són o quines qualitats

QUARANTA-TRES

ACTIVITATS

Torneu a escoltar les descripcions de la Carla i en Joan

i digueu quines qualitats destaquen del seus paisatges.

Fes una breu descripció del teu carrer.2

1

1 2

T3L3inf_modificat  28/3/08  08:42  Página 43



44COMPRENSIÓ LECTORA QUARANTA-QUATRE

Per què sempre

contesten

el mateix?

Què vol dir “ní”?

Per què en

Joan diu tres

cops “no”?

Observeu el dibuix i el títol de cada poema
i digueu què us sembla que s’hi explicarà. 

Us agrada viatjar? Per què?

El protagonista d’aquests poemes, en Joan
Esquenadret, viatja de planeta en planeta.
Inventeu un lloc on us agradaria viatjar,
ja sigui real o imaginari. 

C

B

A

ABANS DE LLEGIR

El país del “ní” 
GIANNI RODARI / ALBERT JANÉ. Dins Els viatges d’en Joan Esquenadret. La Galera

En Joan Esquenadret,

viatjant d’allà d’ací,

vet aquí que va arribar

a l’estrany país del “ní”.

En aquell país, la gent

semblava plena de por,

i no parlaven mai clar,

no deien ni sí ni no.

“Que voleu menjar peix?” “Ní.”

“Que voleu menjar carn?” “Ní.”

I a totes les preguntes

responien sempre així.

“Quina raça d’indecisos”,

en Joan va haver de dir.

“No voleu pas la pau?” “Ní.”

“Preferiu la guerra?” “Ní.”

“Digueu-me, doncs, si més no,

si us agrada viure aquí.”

Tot abaixant les parpelles

li van contestar que ní.

En Joan es va atipar

aviat de la cançó.

“A un país tan insuls

li dic tres vegades no.”
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COMPRENSIÓ LECTORA QUARANTA-CINC

Creieu que en Joan

va a un bon lloc si

té son? Per què?

Per què les mares

no canten cançons

de bressol?

El país sense son
GIANNI RODARI / ALBERT JANÉ. Dins Els viatges d’en Joan Esquenadret. La Galera

En Joan Esquenadret,

cap allí on el sol es pon,

va arribar, mig adormit,

a la terra sense son.

En aquella terra estranya

no saben ni què és un llit:

no en fan servir, car no dormen

ni de dia ni de nit.

Sempre corren i es belluguen,

en perpetu moviment;

en tota la seva vida

no reposen ni un moment.

Treballen, es diverteixen,

xerren i fan xerinola;

si no tenen res a fer

ballen una farandola.

Les mares no canten mai

cançons de bressol als nens.

“Alça’t, reiet de la mare”,

diuen si la mandra els venç.

“Tot això em sembla molt bé”,

en Joan va comentar.

“Tanmateix, una becaina

faré ajaçat al sofà.”
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46COMPRENSIÓ LECTORA QUARANTA-SIS

Per què tothom

fa bona olor?

Per què desapareixen

les paraules?

Què tenen en comú els tres poemes?

Quantes estrofes té cada poema? I quants versos?

Escriviu un resum de cada poema. 

Quin dels tres planetes triaríeu per viure-hi? Per què?

Creieu que aquests planetes poden existir de debò? Per què?

Inventeu un altre viatge per a en Joan Esquenadret. Pot ser
en forma de poema o de narració. 

F

E

D

C

B

A

DESPRÉS DE LLEGIR

Els homes de sabó
GIANNI RODARI / ALBERT JANÉ. Dins Els viatges d’en Joan Esqenadret. La Galera

En Joan Esquenadret,

viatjant amb carretó,

un bon dia va arribar

a la terra del sabó.

Tant els homes com les dones

són tots ells fets de sabó,

van més nets que una patena

i fan sempre bona olor.

I quan parlen, les paraules

que els surten, fent molta flaire,

de la boca, són bombolles

que se’n van, dansant, enlaire.

Bombolles el pare fa

quan escridassa el plançó,

bombolles el mestre fa

quan explica la lliçó.

Per les cases, pels carrers,

arreu, a cada moment,

les bombolles, a milers,

volen, endutes pel vent.

El vent, aquestes bombolles

escampa en un dos per tres,

i de tan belles paraules

aviat no en queda res.
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CONEIXEMENTS DE LA LLENGUA QUARANTA-SET

Les paraules contràries
Diem que dues paraules són contràries quan signifiquen coses oposades.

Per exemple, fred i calor són paraules contràries.

ACTIVITATS

Escriu el contrari de les paraules destacades:

carrer ample està ordenat

cordar un botó sempre dormen

roba bruta dorm tapada

3

Llegeix aquest text amb atenció:

Ara, copia el text canviant les paraules destacades per un d’aquests
contraris:

avorrida – tard – mentida – ningú – trista – avorrit

x Té sentit aquest text que has escrit?

x Té el mateix sentit que el d’abans, o té un sentit contrari?

de la paraula la partícula des-. Per exemple, fer i desfer.

Hi ha contraris que es poden formar afegint davant

La Lina estava molt contenta perquè l’Abel li havia dit que la festa seria

molt divertida. Per això volia arribar-hi tan d’hora com fos possible. Quan va

ser allà es va adonar que l’Abel li havia dit una gran veritat! Tothom feia

cara d’estar divertit i la Lina va passar una tarda fantàstica!
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48

Les descripcions de lloc
Quan un escriptor fa una descripció d’un paisatge o un lloc qualsevol
presenta normalment una visió general. Després, explica com i on són
els diversos elements que hi veu (pobles, muntanyes...). Finalment,
intenta transmetre la sensació que li produeix el lloc descrit (alegria,
tristor, misteri...).

LLEGIU AQUESTA DESCRIPCIÓ: 

ARA, CONTESTEU ENTRE TOTS:

x Aquest text és una postal, una descripció de lloc en un conte

o un diari d’un viatge?

x Què és el primer que sabem de Lummerland?

x I en segon lloc, què ens explica?

x I al final?

2

1

EN JIM BOTÓ I EN LLUC
EL MAQUINISTA

El país on vivia en Lluc el maquinista es deia

Lummerland i era molt petit. 

Era extraordinàriament petit en comparació amb

altres països com, per exemple, Alemanya,

o l’Àfrica, o la Xina. Era si fa no fa el doble de gran

que casa nostra i es componia en la seva major

part d’una muntanya de dos cims, un de més alt

i un altre d’una mica més baix.

Al voltant de la muntanya serpentejaven una colla

de camins, amb pontets i passos. Hi havia també

una via fèrria plena de revolts...

De cases, naturalment, també n’hi havia

a Lummerland...
MICHAEL ENDE. La Galera
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Taller d’escriure...

3

49

OBSERVA AQUEST PAISATGE I PREPARA’N UNA DESCRIPCIÓ:

Escriu una frase que expliqui el paisatge en general.

Per exemple: És un poble de muntanya.

Explica, d’una manera general, com és l’element que

et sembla que destaca més del paisatge: el poble,

les muntanyes, el camp...

Ara, anota amb més detall les característiques

d’aquest element.

Explica breument com és el segon element que

et crida més l’atenció i en quina situació es troba

respecte del primer element que has descrit.

Anota la resta d’elements que vols descriure.

ESCRIU UNA DESCRIPCIÓ COMPLETA DEL PAISATGE

A PARTIR DE LES NOTES QUE HAS PRES. DESPRÉS,

ESCRIU-LA AMB L’ORDINADOR I REVISA-LA. 

4

5

4

3

2

1

3
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50AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES CINQUANTA-QUATRE

ARA JA EN SAPS MÉS

Tria les explicacions correctes sobre les descripcions:

Una descripció de lloc és el que expliquem

en una postal.

Una descripció de lloc és l’explicació

de les característiques d’un lloc.

Només trobem descripcions de paisatges

en els contes.

En una descripció de lloc fem servir

adjectius, és a dir, paraules que expliquen

com és un element.

Les descripcions de lloc expliquen

la manera d’arribar a un lloc.

Digues un contrari de cada una d’aquestes paraules:

fred fer enganxar

blanc trist divertit

prim ningú llarg

Separa les síl·labes d’aquestes paraules:

taronja indecisos dormir  

Esquenadret ordinador son   

aspre farandola jugador

3

2

1
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3

AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES CINQUANTA-CINC

Escriu el nom d’aquests dibuixos i separa’ls per síl·labes:

Aprèn-te de memòria aquest embarbussament i recita’l tan ràpid
com puguis: 
5

4

DICTAT

Llegeix el text que et dictarà el mestre o la mestra:

L’estable tenia un passadís central i a banda i banda hi havia una renglera

de corrals. Era un lloc polsós i fosc, però s’hi respirava un bon ambient per

als animals, ja que estava ben airejat però calentó, perquè les parets de

pedra eren molt gruixudes i a terra hi havia un bon tou de palla neta.

LUCY DANIELS. Quina una en farà la cabra? Editorial Cruïlla

Ara, busca les paraules que no has entès i copia-les.

Tinc una son, una gana i una set,

que no dormo ni menjo ni bec. 

Si dormia, menjava i bevia,

la son, la gana i la set em passaria; 

però com que no dormo, ni menjo ni bec,

no em fuig la son, ni la gana ni la set.
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Mostra d'una unitat de Llengua 3

Quadern d’activitats      

Comprensió lectora 

Coneixements de la llengua 

Taller d'escriptura

Els quaderns d’activitats, són fungibles i s’imprimeixen en un paper

que facilita que els nens i les nenes hi puguin treballar amb comoditat,

escrivint, esborrant...

Les pàgines són de mida estàndard i van encunyades i amb forats per

a poder organitzar-les segons les necessitats.      
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3Col·lecció de mons

Llegeix amb atenció aquest poema sobre un altre viatge
d’en Joan Esquenadret:

Ara, explica què volen dir aquestes paraules:

calés:

magre:

tanoca:

1

21 ELS HOMES MÉSCOMPRENSIÓ LECTORA

En Joan Esquenadret,

viatjant amb pocs calés,

un bon dia va arribar

al país dels homes més.

Cada un dels habitants

d’aquella estranya ciutat

és el campió del món

d’alguna especialitat.

Si comencem per l’alcalde,

és el més magre del món:

el secretari i el jutge

el més ruc i el més brut són.

Hi ha el més ric, el més gandul,

el més alt i el més baixet.

També hi viu el més pobre,

i el seu fill, el més pobret.

Hi ha el més llest, el més tanoca,

el més fluix i el més valent,

el més ràpid, el més lleig,

el més boig i el més dolent.

El més bo, no que no hi és…

Per trobar-lo, on farem cap?

És tan bo, que ben segur

que ni ell mateix no ho sap.

GIANNI RODARI / ALBERT JANÉ. “Els homes més”, dins Els viatges d’en Joan Esquenadret. La Galera
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Ordena les síl·labes per descobrir el nom de les ciutats d’aquestes
imatges:

Separa les síl·labes de les paraules d’aquestes estrofes:

En Joan Esquenadret,

viatjant amb pocs calés,

un bon dia va arribar

al país dels homes més.

Si comencem per l’alcalde,

és el més magre del món:

el secretari i el jutge

el més ruc i el més brut són.

vi-at-jant

En Jo-an Es-que-na-dret

7

6

22 SÍL·LABES I DÍGRAFSCONEIXEMENTS DE LA LLENGUA

RO  NA  GI LO  CE  BAR  NA

CA  LLOR  MA LÈN  VA  A  CI
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Llegeix amb atenció aquesta descripció:

Ara, contesta:

x Creus que aquest text és una descripció? Per què?

x Quina és la visió general de Vilacols?

x Quin és l’element central de Vilacols?

x Quins altres elements s’hi descriuen?

x Quina impressió fa el poble?

13

12

23

3

LA DESCRIPCIÓ D’UN LLOCTALLER D’ESCRIURE

Vilacols semblava un poble com qualsevol altre. Hi havia una plaça
amb un estany ple d’ànecs, els carretons carrisquejaven per l’empedrat
de la plaça del mercat i el rellotge del campanar tocava les hores
amb un so endormiscat. A l’estiu les orenetes feien niu als ràfecs
de les teulades i, a l’hivern, la canalla feia ninots de neu al jardí. 

Qualsevol que visités el poble per primera vegada en treia la impressió
que era un lloc tranquil i agradable. 

ANDREW MATTHEWS. Històries ximples. Editorial Cruïlla
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Prepara una descripció del teu lloc preferit (un poble, una ciutat,
un paisatge, un parc...). Pots triar alguns d’aquests elements o pensar-ne
de nous:

Tipus de paisatge: muntanya, mar, poble, ciutat...

Elements: riu, muntanyes, mar, port, sorra, barques, cel, sorra, poble,

edifici, campanar, casa, carrer, turó...

Qualitats dels elements: groguenc, verdós... (colors), assolellat, nou,

solitari, vell, animat, alegre, trist, proper, fosc…

Expressions de lloc: al centre, més enllà, en primer terme, en segon terme,

a la dreta, a l’esquerra, enfront de, al darrere de, enmig de, entre, a prop,

al costat, a l’horitzó...

Escriu la descripció del paisatge que has escollit:

Ara, llegeix la teva descripció i comprova si l’has escrit bé.

15

4

3

2

1

14

24 LA DESCRIPCIÓ D’UN LLOCTALLER D’ESCRIURE
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Material per a l’alumne:

Lengua castellana 3
Llibre de curs - ISBN: 978-84-412-1573-3

Quadern d’activitats - ISBN: 978-84-412-1575-7

Lengua castellana 4
Llibre de curs - ISBN: 978-84-412-1574-0

Quadern d’activitats - ISBN: 978-84-412-1576-4

Amb aquests llibres els nens i les nenes aprendran a comprendre i expres-
sar-se oralment i per escrit de manera correcta. Enriquiran el seu vocabu-
lari i aniran fixant les estructures lingüístiques bàsiques per comunicar-se
en llengua castellana. 

Aniran incrementant a poc a poc el treball escrit per millorar
la seva competència lectora i escriptora. 

Un treball intuïtiu, atractiu, visual i molt comunicatiu.

Material per al professorat:

Guia didàctica Lengua castellana 3 – ISBN: 978-84-412-1703-4

Guia didàctica Lengua castellana 4 – ISBN: 978-84-412-1704-1
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Mostra d'una unitat de Lengua castellana 3

Llibre de curs

Entrada a la unidad / ¡Tú ya lo sabes!

Comprensión / Expresión oral

Lectura y comprensión lectora

Conocimiento de la lengua 

Taller de escritura 

Más actividades 

Ahora sabes más 

INTRO-lengua CAST-UNITAT  28/3/08  08:14  Página 1



1

Más claro que el agua
¡Menudo paisaje! ¡Qué bien lo están pasando estos niños! 

Pero... ¡hay un error! ¿No lo veis? 

¡Si está más claro que el agua!
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¡TÚ YA

LO SABES!

¿Cómo suena la lluvia?
¿Y el mar? 

¿Cómo son los sonidos del agua? 

¿Tiene sentido la combinación 
de palabras La nosotros 

de la cerca está catarata? 
¿Y Salpica ella me agua con?
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10COMPRENSIÓN LECTORA DOCE

Un baúl lleno de lluvia
ANA ROSETTI. Editorial Alfaguara.

Es una lata cuando llueve. Chus, Manu, Cris, Toni y Gabi

estaban de morros: no podían ocultar el mal humor. 

Habían estado esperando que fuera sábado para ir 

al parque a montar en bici. Pero el día amaneció gris,

triste y mojado. Tenían que quedarse en casita,

portarse bien y no marear. ¡Pues vaya sábado más tonto!

Se asomaron a ver cómo caían las gotas de agua 

sobre las macetas. 

—Tic-tac, tic-tac —dijo Toni—: parece un reloj.

—Uno-dos, uno-dos: son como soldaditos —dijo Cris.

—Yo no veo nada —protestó Gabi.

—Vale, pero sin empujar —añadió Manu.

Pero ni siquiera tenían ganas de reñir.

¿Cómo crees que están estos niños?

¿Qué haces tú, los fines de semana,
cuando llueve?

B

A

ANTES DE LEER

¿Qué es un “sábado tonto”

para los personajes 

de este texto?
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1

COMPRENSIÓN LECTORA TRECE

Por unos segundos paró de llover, pero de pronto 

empezó a caer un gran chaparrón.

—¿Oís cómo cae el agua ahora? —dijo Toni,

y empezó a imitar la lluvia con sus ruidos especiales—. 

¿A que suena a papel de celofán estrujado?

—¿De dónde sale tanta agua? —preguntó Gabi.

—De las nubes. Las nubes están llenas de agua,

y de pronto hacen “¡chasss!” y explotan —explicó Chus.

—Cuando algo explota no hace “¡chasss!” —rectificó

Toni—; eso lo hace una piñata cuando se rasga.

—Ojalá fueran piñatas de verdad —dijo Gabi—. Si en vez

de agua cayesen gominolas, nos dejarían salir para pillarlas.

—¡Sería súper! —dijo Cris.

—Si la lluvia cae de las nubes —razonó Chus—,

por encima de las nubes hará sol. 

¿Cómo es el papel

de celofán?

¿Qué es una piñata?
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12COMPRENSIÓN LECTORA CATORCE

—Ojalá viviésemos más arriba de las nubes —dijo Gabi.

—Si viviésemos en el último piso de un rascacielos,

estaríamos más arriba de las nubes —contestó Chus.

—Pero, ¿dónde vamos a encontrar un rascacielos? 

—preguntó Gabi.

—Pues en Nueva York —concluyó Chus.

La panda se desilusionó un poco porque si iban 

a Nueva York y le preguntaban a un guardia por el 

rascacielos más alto de la ciudad, el guardia no iba 

a entender ni jota. 

—Yo sí sé cuál es el rascacielos más alto que hay 

—aseguró Manu—. Lo conoce todo el mundo. ¡Es el

rascacielos de King-Kong!

¿Donde se encuentran 

los rascacielos?

Completa las frases con el texto correcto:

Los amigos están de morros porque...
1 llueve y no pueden ir a la playa.
2 llueve y no pueden salir en bici.
3 es de noche y tienen que acostarse.

Si la lluvia cae de las nubes, por encima…
1 caerán gominolas.
2 estará muy oscuro.
3 hará sol.

¿Cómo imitaríais la lluvia vosotros?

¿Quién es King-Kong?

Explicad a qué jugáis dentro de casa un día de lluvia.D

C

B

A

DESPUÉS DE LEER
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Busca en la lectura cómo son los sonidos de la lluvia y completa 
las frases:

... parece un reloj.

Las nubes están llenas de agua, y de pronto hacen ...

Relaciona:

Llamamos onomatopeyas a las palabras que representan ruidos o sonidos.

¡glu, glu, glu!¡tip! ¡tip!¡chap, chap!

13

1

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA QUINCE

Las onomatopeyas
Todo suena: estamos rodeados de sonidos. Por eso, podemos enriquecer

un relato imitando con palabras los sonidos que oímos a nuestro alrededor.

ACTIVIDADES

Entra en esta dirección de Internet:

www.edu365.cat/primaria/muds/castella/index.htm

Ahora, sigue estos pasos:

• Aprieta el botón “La llamada de la selva”.

• Elige el botón “¡Grrr!”.

• Después, aprieta el botón “Explorando”.

• Elige la actividad “Escucha el sonido y señala el nombre” y resuélvela.

3
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Lee en voz alta estos grupos de palabras y después contesta 
a las preguntas:

x ¿Cuál de los dos grupos de palabras has entendido? ¿Por qué?

x ¿Cuál de los dos grupos tiene las palabras ordenadas? 

x ¿Es importante que las palabras estén ordenadas? ¿Por qué?

Di cuál es el grupo de palabras correcto
de cada par:

¿Hay montañas en las nieves?

¿Hay nieve en las montañas?

El agua del mar está salada.

El agua salada está del mar.

Llueve cuando es una lata.

Es una lata cuando llueve.

las.lluviadelanubesCaeB

nubes.lasdecaelluviaLaA

14CONOCIMIENTO DE LA LENGUA DIECISÉIS

La oración y el punto
Cuando hablamos, combinamos palabras con la intención de decir,

preguntar o exclamar algo.
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Si te fijas, cuando leemos hacemos pausas para respirar y para que nos

comprendan mejor.

Lee estos textos en voz alta:

x ¿Cuál de los dos textos has podido leer mejor?

x ¿Qué diferencias encuentras entre los dos textos?

x ¿Qué hay tras la última palabra del texto A?

x ¿Cuántas pausas has hecho en el texto B?

nos indican que tenemos que hacer una pausa larga.

Al final de cada oración escribimos un punto. Cuando leemos, los puntos

y sirve para decir, preguntar o exclamar una cosa.

Una oración es un grupo de palabras ordenadas que tiene un significado completo

15

1

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA DIECISIETE

Las montañas estaban 

cubiertas de nieve hacía 

frío las nubes no dejaban 

ver el sol.

Las montañas estaban 

cubiertas de nieve. Hacía 

frío. Las nubes no dejaban 

ver el sol.

ACTIVIDADES

Ordena cada grupo de palabras para que tenga sentido:

llueve.    Ahora    ya    no Estas    blancas.    son    nubes

El    está    frío.    hielo mucho    frío.    hace    Hoy

4

A B
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La narración y las imágenes
El conjunto de cambios, de acciones o situaciones diferentes que sigue
una cosa que evoluciona o que se fabrica se llama proceso.

CÓMO CONGELAR AGUA

OBSERVA LAS FOTOGRAFÍAS Y LEE EL TEXTO:

AHORA, CONTESTAD ENTRE TODOS:

x ¿Qué puedes saber leyendo únicamente el título?

x ¿Cuántas imágenes hay? E instrucciones, ¿cuántas hay?

x ¿Puedes relacionar las fotos y el texto? ¿Cómo?

Cuando explicamos un proceso, utilizamos imágenes para que se entienda mejor.

2

1

1 2 3

1 Pon agua 

en un recipiente 

para cubitos.

2 Mete la cubitera 

en el congelador.

3 Saca el agua congelada

cuando hayan 

transcurrido una 

o dos horas.
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EXPLICA CÓMO SE HACEN LAS POMPAS DE JABÓN:

Escribe el título.

Piensa cuántos pasos hay que seguir para hacer 

pompas de jabón.

Numera las imágenes.

Escribe una frase que explique cada paso.

REVISA TU TRABAJO:

Cuando termines, asegúrate de que las frases 

que has escrito se entienden bien.

Comprueba que no has olvidado nada.

Lee las frases que has escrito en voz alta 

y comprueba que no falta ningún punto.

3

2

1

4

4

3

2

1

3

Taller de escritura...

17

1
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MÁS ACTIVIDADES

18
CONSOLIDACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

Relaciona cada refrán con su significado:

A Cuando el río suena, agua lleva.

B Cielo aborregado, suelo mojado.

C Quien siembra vientos, cosecha tempestades.

D Agua pasada no mueve molinos.

a Una oportunidad o una situación pasadas ya no se puede aprovechar.

b Las nubes aborregadas anuncian lluvia.

c Todo rumor tiene algún fundamento.

d Dar mal ejemplo tiene consecuencias. 

Imita los sonidos de un chaparrón, de una tormenta y de una llovizna.

Después, ordena estas palabras según la intensidad del sonido.

Completa esta oración:

• Las ... son palabras que representan ruidos o sonidos.

Copia estas oraciones y ordénalas de menor a mayor número de palabras: 

• Esther canta una canción.

• Esther canta una canción en clase cada semana.

• Esther canta.

• Esther canta una canción en clase.

Amplía de manera gradual el número de palabras de esta frase siguiendo

el ejemplo de las oraciones del ejercicio anterior:

• Pedro pasea.

Copia este texto en el ordenador y coloca los puntos donde haga falta:

El lunes llovió no pudimos salir al patio jugamos en clase al parchís y a las cartas

Inventa cuatro oraciones con las expresiones ser una lata, no entender 

ni jota y estar de morros.

7

6

5

4

3

2

1
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1

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS  BÁSICAS VEINTIUNO

Piensa una onomatopeya para cada una de las fotografías:

Observa las fotografías. Ordena los grupos de palabras y, después,
relaciona cada oración con la fotografía correspondiente:

hierva.paraqueCalentamoselcontenido3

vapor.ladelsalidaObservamos2

agua.enunPonemosrecipiente1

2

1

AHORA SABES MÁS

A B C
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Mostra d'una unitat de Lengua castellana 3

Quadern d’activitats

Vocabulario 

Comprensión / Expresión oral

Comprensión lectora 

Conocimiento de la lengua 

Taller de escritura 

Els quaderns d’activitats, són fungibles i s’imprimeixen en un paper que

facilita que els nens i les nenes hi puguin treballar amb comoditat,

escrivint, esborrant...

Les pàgines són de mida estàndard i van encunyades i amb forats per

a poder organitzar-les segons les necessitats. 
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1Más claro
que el agua

Resuelve este crucigrama:1

5 VOCABULARIOCONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

¡Seguro que has jugado 

a saltarlas en el mar!

El Z es 

un conjunto de gotas de agua

que se congelan en las nubes 

y caen con la lluvia.

Un monstruo muy famoso

llamado Ness vive en uno.

Las del río Niágara, en América

del Norte, son muy famosas...

Lluvia fina y constante.

Cubre la mayor parte 

de la superficie de la Tierra.

Cae del cielo como la lluvia 

y el granizo, pero con ella

podemos hacer muñecos... 

Puedes bañarte en él pero 

no es un lago; puedes pescar

en él pero no es el mar 

(escrito al revés).

Cuando aparece, se abren 

los paraguas.

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1 2

3

4

5

6

7

8

9
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Fíjate en estas fotografías de las vacaciones de Paula:

Ahora, explica qué sucede en cada fotografía.

Haz tres dibujos que muestren algo que ocurrió durante tus vacaciones.
Después, escribe una frase que explique cada dibujo:

Ahora, explica a tus compañeros y compañeras este episodio 
de tus vacaciones.

3

2

6 LA NARRACIÓN Y LAS IMÁGENESCOMPRENSIÓN/EXPRESIÓN ORAL 
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Escribe oraciones con estas palabras. No olvides poner el punto final:

Ordena estos dibujos y escribe una oración para cada uno:15

cataratanievetormentachaparrón

14

7

1

LA ORACIÓN Y EL PUNTO CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

bebe 

veían 

jugamos 

navegas 
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Pega los adhesivos H en el orden correcto:

Sigue las indicaciones:

Completa el título.

Numera las imágenes que explican cómo se tiñe el agua.

Escribe una frase que explique cada paso.

Revisa tu trabajo:
SÍ NO

x ¿Has ordenado correctamente las imágenes?

x ¿Las frases que has escrito se entienden bien?

x ¿Está todo bien presentado? ¿Has escrito con buena letra?

16

8

Foto :
ADHESIU: mà que
aboca aigua en un
got

LA NARRACIÓN Y LAS IMÁGENESTALLER DE ESCRITURA 

1 

2 

3 

TEÑIR EL AGUA
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Uns llibres per explorar i conèixer el món, per descobrir i comprendre tot el
que ens envolta: la Terra, les persones, els animals, les plantes, com ens
organitzem, com passa el temps.

Els nens i les nenes faran activitats procedimentals, treballaran temes
transversals, parlaran, escriuran, dibuixaran...

Els mestres hi trobaran moltes pautes perquè els alumnes expliquin el pro-
cés de descobriment que van fent. Profusament il·lustrat i amb gran nom-
bre d’activitats per fer tant individualment com col·lectivament.

Material per a l’alumne:

Coneixement del medi 3
Llibre de curs - ISBN: 978-84-412-1565-8

Quadern d’activitats - ISBN: 978-84-412-1567-2

Coneixement del medi 4
Llibre de curs - ISBN: 978-84-412-1566-5

Quadern d’activitats - ISBN: 978-84-412-1568-9

Material per al professorat:

Guia didàctica Coneixement del medi 3 – ISBN: 978-84-412-1699-0

Guia didàctica Coneixement del medi 4 –  ISBN: 978-84-412-1700-3
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Mostra d'una unitat de Coneixement del medi 3

Llibre de curs

Entrada a la unitat / Tu ja ho saps!

Informació i Fer-se preguntes 

El laboratori / Treball de camp 

Més activitats 

Projecte bàsic 

En resum 
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Les cançons
Arreu del món es canten cançons; és una manera que tenim 

d’expressar-nos i de comunicar-nos, com parlar, escriure o dibuixar. 

Cada poble o cultura té les seves cançons.

1

La Terra: un planeta viu
L’Univers és format per matèria.

La matèria es barreja a l’Univers com els ingredients 

a la cuina. Si barregem ous, sucre i llet i ho cuinem,

fem un pastís. Si barregem ous, oli, sal i ho fregim,

fem una truita. 

A la Terra la matèria s’ha barrejat de manera 

tan especial que s’ha creat un plat deliciós: 

un món ple de vida.
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TU JA

HO SAPS!

Observa la il·lustració 
i fes una llista amb les coses 

que tenen vida.

Penses que pot haver-hi vida 
en altres planetes 

del sistema solar? Per què?

El nostre planeta,
el planeta Terra,

també rep el nom d’un color. 
Quin? Saps per què?
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10LA MATÈRIA. ELS ESTATS DE LA MATÈRIA DEU

Tot el que ens envolta
Les estrelles, els planetes, els paisatges, el cel, els mars, les persones,
els animals, les plantes, les coses... Tot és matèria.

LA MATÈRIA

El nostre món és com un joc de construcció. És fet amb moltes peces minúscules
i diferents que s’ajunten per crear-nos a nosaltres 
i tot el que ens envolta.

Aquestes peces s’ajunten i combinen per construir tota la matèria. 

En els jocs, podem distingir les peces. 

En la realitat no podem distingir 

les peces que formen la matèria.
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1

LA MATÈRIA. ELS ESTATS DE LA MATÈRIA 0NZE

ELS ESTATS DE LA MATÈRIA

La matèria pot ser sòlida, líquida i gasosa. 

La matèria en estat sòlid té una forma determinada.

La matèria en estat líquid i gasós no té una forma pròpia. 
S’adapta a la forma del recipient que la conté.

Molts cossos són formats per matèria en estats diferents. 

FER-SE PREGUNTES

La pell de la taronja és matèria sòlida 

La matèria es presenta en tres estats diferents.

i el suc que n’obtenim, matèria en estat líquid.

Pensa i respon: 

• Les peces dels jocs de construcció també són fetes de peces més petites? Per què?

Busca a Internet fotografies de matèria líquida i gasosa adaptada 

a recipients que tenen formes diferents.

Observa les fotografies i fes tres llistes: 

una de coses sòlides, una altra de líquides i una altra de gasoses. 

3

2  

1
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12L’ATMOSFERA DOTZE

L’aire i la terra
L’aire que respirem és matèria en estat gasós. La terra sobre la qual ens
movem i construïm pobles i ciutats és matèria en estat sòlid. 

L’AIRE

La Terra és envoltada per una capa gasosa que es diu atmosfera, però que
acostumem a anomenar aire. És el que li dóna el color blau. 

L’atmosfera és com un escut: de dia, evita que la superfície del planeta s’escalfi
massa, i de nit, conserva l’escalfor perquè no es refredi l’aire. 

L’atmosfera és formada per gasos. Un d’aquests gasos és l’oxigen, que és el
que necessitem els éssers vius per respirar. 

L’ozó és un altre gas que hi ha a l’atmosfera. Ens protegeix dels rajos del Sol
que ens poden fer mal. La contaminació fa desaparèixer l’ozó de l’atmosfera.

L’oxigen es troba a 

prop de la superfície

de la Terra.
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1

L’ATMOSFERA TRETZE

LA TERRA

La terra és la part que veiem dels continents i les illes i està per sobre del nivell 
dels oceans i els mars. Hi vivim molts éssers vius i hi trobem tot el que
necessitem per desenvolupar-nos.

La Terra atreu cap al seu centre els cossos que té a la superfície 
o que s’hi apropen. Ho fa amb la força de la gravetat.

FER-SE PREGUNTES

Al fons dels oceans i els mars també 

hi ha terra, amb muntanyes i valls.

Dins de la Terra hi ha materials tan calents

que arriben a fondre’s.

Escriu tres coses que contaminen l’atmosfera. 

• Què passaria si l’atmosfera es fes malbé? 

Consulta un atles:

Copia el nom dels continents i subratlla el del continent on vius. 

Segueix les indicacions següents i respon:

Agafa un llibre i un full de paper. Enfila’t en una taula i deixa’ls anar.

• Quin arriba abans a terra? Per què creus que és així?

• Algun se sosté en l’aire i no cau? Per què?

6

5

4
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Els estats de la matèria
L’aigua és matèria que podem trobar en tres estats diferents. 
Ho podem comprovar sense sortir de casa.

OBSERVEM ELS CANVIS D’ESTAT DE L’AIGUA:

Observa a casa teva aquestes tres situacions:

PENSA I RESPON EN EL TEU QUADERN:

x Què fa el congelador? I els fogons? 

x Què passa quan refredem aigua en estat líquid?

x Què passa quan escalfem l’aigua en estat líquid?

x Què passa quan escalfem l’aigua en estat sòlid?

x Què passa si el vapor d’aigua toca la paret i es refreda?

Els canvis de temperatura fan que l’aigua canviï d’estat.

2

1
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El laboratori... a la cuina

15

1

OBSERVEM COM LA MATÈRIA ES TRANSFORMA:

ARA, PENSA I RESPON:

x Si es crema un arbre durant un incendi, desapareix?

La matèria canvia i es transforma, però mai no desapareix.

4

3

El foc transforma el llumí en cendra.

Un ou es transforma en una truita
després de batre’l i fregir-lo.

La xocolata en pols es transforma 
en xocolata desfeta si hi 
afegim aigua i l’escalfem.
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MÉS ACTIVITATS

16

Llegeix i respon:

Un trencaclosques és un conjunt de peces que, ben encaixades entre si, formen

un dibuix, una fotografia o, fins i tot, pilotes i cubs.

• Un trencaclosques, pot ser format per una sola peça? I la matèria? Per què?

Dibuixa en el teu quadern com t’imagines l’interior de la Terra.

Observa les fotografies i respon: 

• Quina aigua beuries? Per què? 

3

2

1

A B C
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1

CONSOLIDACIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

L R A G T C N P O P

A N E U G A L N R P

A V O G E L U O E E

U A L I B A B C R D

T P A S R M O T N R

T O T L E A I G U A

A R I O A R R A V M

C G L A Ç S A B O M

A E I O U A A I L A

P L U J A B R E L L

Troba deu noms de les diferents formes en què es pot presentar l’aigua 

i escriu-les en el teu quadern:

Ara, escriu-les en tres columnes diferents sota aquests enunciats: 

Escriu el text en el teu quadern i completa’l amb aquestes paraules: 

Gairebé totes les coses que coneixem estan en estat sòlid, líquid o gasós. Al

mar, gairebé tot és ..., encara que hi ha substàncies ..., com els éssers vius que

hi viuen, i alguns ..., com l’oxigen, que són necessaris perquè aquests éssers

vius puguin respirar.

Observa el cicle de l’aigua en la pàgina web següent i explica en quin

moment l’aigua passa de ser un gas a ser un líquid: 

• www.edu365.cat/primaria/muds/natural/aigua/index.htm#

6

gasossòlideslíquid

5

AIGUA EN ESTAT GASÓSAIGUA EN ESTAT LÍQUIDAIGUA EN ESTAT SÒLID

4
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PROJECTE BÀSIC
L’aigua a la Terra

18COMPETÈNCIES BÀSIQUES VINT

Fes un requadre al centre 
de la pàgina i copia-hi el dibuix del
cicle de l’aigua.

1

Escriu aquests rètols on correspongui.2

Decideix el títol i escriu-lo 
en el dibuix. 

3

Tria i copia la frase que et sembli més
adequada:

• L’aigua es troba a la Terra en estat
líquid, sòlid i gasós.

• L’aigua canvia d’estat i és present
de diverses maneres en tot el
planeta.

4
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EN RESUM...

19

1

COMPETÈNCIES BÀSIQUES VINT-I-U

L’Univers és format per MATÈRIA.

Ara, redacta, a partir d’aquest mapa de conceptes, el resum 
del que has estudiat en aquesta unitat.

A LA TERRA, LA MATÈRIA HA CREAT UN MÓN PLE DE VIDA, GRÀCIES A ...

EL SOL

Ens dóna llum i escalfor.

L’AIRE

L’ATMOSFERA fa d’escut protector 

i conté l’oxigen que necessitem 

els éssers vius per viure.

LA TERRA

Els continents i les illes on vivim 

són la part de Terra que hi ha sobre 

el nivell del mar.

L’AIGUA

Hi ha aigua dolça i salada. L’aigua segueix un

cicle gràcies al qual és present a tota la Terra 

en diferents estats: és el cicle de l’aigua.
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Mostra d'una unitat de Coneixement del medi 3

Quadern d’activitats      

Activitats d’aprenentatge 

Avaluació

Els quaderns d’activitats, són fungibles i s’imprimeixen en un paper que

facilita que els nens i les nenes hi puguin treballar amb comoditat,

escrivint, esborrant...

Les pàgines són de mida estàndard i van encunyades i amb forats per

a poder organitzar-les segons les necessitats. 

C
o
n
e
ix

e
m

e
n
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d
e
l 

m
e
d
i 
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1La Terra: 
un planeta viu

Observa i respon: 

x Distingeixes les peces que 

formen aquesta figura? .

Pinta’n una.

x Distingeixes les peces 

que formen aquest animal? 

Podries pintar-ne una? 

x Distingeixes les peces que formen

aquesta pilota? 

Podries pintar-ne una? 

x Què passa en aquests dos últims casos?

Ara, completa: 

La és el conjunt de tot el que existeix i que

podem veure i tocar. La matèria la formen unes peces molt 

que no es poden .

1

5 LA MATÈRIA
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Escriu en quin estat es troben:

Dibuixa tot el que hi pot haver dins d’un núvol.

Tria entre aquests elements: gotes
d’aigua, petites pedres de gel, sorra,
granotes, papallones.

Pinta l’espai que queda lliure 
de color blau. 

x Què hi ha en aquest espai?

Llegeix i marca amb una x la frase correcta:

En un núvol hi pot haver aigua en estat sòlid, líquid i gasós.

Un bolet és matèria en estat líquid.

El suc de poma és matèria en estat sòlid.

4

3

gasóslíquidsòlid

2

6 ELS ESTATS DE LA MATÈRIA 
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AVALUACIÓ

Llegeix i escriu correctament: 

La matèria només forma algunes de les coses de la Terra.

La matèria

Escriu, a sota de cada fotografia, quin canvi d’estat es produeix. 
Fixa’t en l’exemple:
2

1

7

1

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

De líquid a gas
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Llegeix:

Ara, respon:

x Què és un núvol?

Escriu quatre llocs on pot anar a parar una gota d’aigua que 
des d’un núvol cau al cim d’una muntanya molt alta:

Exemple: Un llac d’alta muntanya.

Ara, contesta:

x On tornarà a ser salada, aquesta gota d’aigua?

Escriu el nom de la part assenyalada:5

4

El vapor d’aigua és invisible, no el podem veure. Quan ens sembla que el

veiem, de fet, el que veiem són petites gotetes d’aigua que estan flotant a

l’aire.

3

8 COMPETÈNCIES BÀSIQUES
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Material per a l’alumne:

Matemàtiques 3
Llibre de curs - ISBN: 978-84-412-1569-6

Quadern d’activitats - ISBN: 978-84-412-1571-9

Matemàtiques 4
Llibre de curs - ISBN: 978-84-412-1570-2

Quadern d’activitats - ISBN: 978-84-412-1572-6

Uns llibres per adonar-se que les matemàtiques serveixen per comprendre

el món i resoldre situacions quotidianes. Els nens i les nenes aprendran a

treballar amb els nombres fent operacions, resolent problemes, mesurant,

identificant formes geomètriques; verbalitzaran com i perquè fan cada acti-

vitat. Tot plegat amb un gran nombre d’imatges de suport i moltes activi-

tats per aprendre estratègies i procediments.

Vegeu el material complementari de l’àrea de matemàtiques a l’últim bloc.

Material per al professorat:

Guia didàctica Matemàtiques 3 – ISBN: 978-84-412-1701-0

Guia didàctica Matemàtiques 4 – ISBN: 978-84-412-1702-7
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Mostra d'una unitat de Matemàtiques 3 

Llibre de curs

Entrada a la unitat / Tu ja ho saps!

Activitats d’aprenentatge dels diferents programes de matemàtiques

Estratègies de problemes i càlcul mental

El taller

Més activitats 

Ara ja en saps més
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1

Quins paisatges!
Si llegeixes l’endevinalla, podràs descobrir un element 

que no es veu en aquest paisatge.

Navego per l’oceà /com si fos un transatlàntic,

porto al cap un sortidor / i m’empaiten amb l’arpó.

Ara, imagina’t que l’has de dibuixar.

Quina mena de línies faries servir,

línies corbes o línies rectes?

257
408

139
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TU JA

HO SAPS!

Si en aquest mar hi hagués 
18 vaixells més dels que hi ha,

quants n’hi hauria?

Si a la sorra de la platja hi ha 4 patins 
i a l’aigua n’hi ha 5, quants patins 

hi ha en total? On n’hi ha més?

Hi ha més patins o persones?

Pots trobar 3 línies corbes 
i 4 línies rectes en aquest 

dibuix? On?

Quin vaixell porta,
a la vela, la centena 

més gran?
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x Quantes unitats hi ha en una centena? I en una desena?

x Quantes desenes es necessiten per formar una centena?

x Quina quantitat representen els 3 vaixells junts?

10 DEUNC: UNITATS, DESENES I CENTENES

Nombres de tres xifres

ACTIVITATS

Digues quin nombre representa cada dibuix:

Escriu aquests nombres amb xifres:

Tres-cents vint-i-dos Cent tres Dos-cents vuitanta-nou

Sis-cents trenta-vuit Noranta-dos Nou-cents quaranta-cinc

2

1

1 centena = 10 desenes = 100 unitats

1 desena = 10 unitats
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nombre centenes desenes unitats descomposició

592 5 9 2 500 + 90 + 2

104 1 0 4 100 + 0 + 4

35 3 5 30 + 5

11

1

NC: DESCOMPOSICIÓ DE NOMBRES

Observa com es descomponen els nombres anteriors:

x Té el mateix valor el 5 del nombre 592 que el del nombre 35? 

Quin té més valor?

Els nombres es poden descompondre en unitats, desenes i centenes.

ONZE

ACTIVITATS

Escriu els nombres següents i assenyala quines són les unitats,

les desenes i les centenes. Les pots encerclar de colors diferents:

458     391     504     197     62      3     810     900

Digues el valor que tenen els nombres subratllats segons el lloc 

que ocupen. Fixa’t en l’exemple: 560 x 5 centenes

697     134     78 920     396 112

Descompon, els nombres següents. Fixa’t en l’exemple:

673 = 6c 7d 3u = 600 + 70 + 3

29    931    56    190    604    472    986    341    72    185    474    378

5

4

3

592 5 c 9 d 2 u 104 1 c 0 d 4 u 35 3 d 5 u
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12RESOLUCIÓ DE PROBLEMES DIVUIT

ESTRATÈGIES
RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

QUÈ ENS DEMANEN?

Un problema de matemàtiques és un exercici que fem per trobar una solució 

que no sabem a partir d'unes dades que sí que coneixem.

El primer que cal fer per trobar la solució és saber del cert: 

En l’enunciat d’un problema pot haver-hi més d’una pregunta, però només 

n’hi ha una que interessa de debò i que cal respondre.

Llegeix atentament el que diu el següent problema i busca quina és 

la pregunta que s’ha de resoldre:

Has anat alguna vegada al cinema? Segur que sí! Potser amb els pares,

amb els germans o amb els amics. El Marc té 9 anys; la Mercè, 10; el Joan 

en té 11 i l’Ovidi, 5. Avui han anat al cinema amb el Josep, que té 45 anys. 

Quants anys tenen entre tots?

1
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1

CÀLCUL DINOU

Tria quina de les preguntes següents es correspon amb “què ens demanen?”

Són germans el Marc, la Mercè, el Joan i l’Ovidi?

Qui és el més gran?

Quants anys sumen entre tots?

El Josep és el seu pare?

Quins nens són més amics?

Has anat alguna vegada al cinema?

Ara copia en el teu quadern la pregunta del problema que cal resoldre 

i troba’n la solució.

Llegeix amb el teu company l’enunciat d’aquest problema i descobriu 

“què ens demanen?”  

La Xantal i els seus amics han quedat per berenar i han decidit portar galetes. 

T’agraden les galetes? Segurament! Al Josep, li encanten, per això ha dit 

que en portarà un paquet de 42. La Melanie en portarà 20, el Raül, 15

i la Xantal en tindrà 34 de preparades. Esbrina quantes galetes 

reuniran entre tots. Serà un bon berenar? Sens dubte! 

2

F

E

D

C

B

A

CÀLCUL MENTAL

ÀPREN AQUESTS TRUCS I PODRÀS SUMAR I RESTAR MENTALMENT MÉS DE PRESSA:

4 + 4 = 8 40 + 40 = 80 3 + 6 = 9 30 + 60 = 90

8 – 4 = 4 80 – 40 = 40 9 – 6 = 3     90 – 60 = 30

suma: 2 + 4 i 20 + 40 5 + 4 i 50 + 40 3 + 1 i 30 + 10 5 + 3 i 50 + 30

resta: 5 – 2 i 50 – 20 8 – 5 i 80 – 50 9 – 7 i 90 – 70 3 – 2 i 30 – 20

PRACTICA
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Recollida de dades
Quan es volen treballar moltes dades alhora, a partir d’una observació,
per exemple, és important recollir-les de manera ordenada i fer-ne grups.

Ho podem fer en una taula, en la qual escriurem els noms dels diferents
grups i farem una creu per cada element que tinguem.

Una taula té files i columnes.

elements quantitat / quants n’hi ha?

X  X  X  X  X  X

X  X  X

X

X  X  X  X  X  X  X  X

X  X

X  X  X

COLUMNA COLUMNA

FILES

OBSERVA LES DADES DE LA TAULA, QUE S’HAN RECOLLIT A PARTIR

D’AQUEST DIBUIX:

1
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El taller

15

1

3

2

1

2

ARA, CONTESTA AQUESTES PREGUNTES SOBRE LA TAULA ANTERIOR:

x Quantes files té? I columnes?

x Creus que totes les taules tenen el mateix nombre de files? De que depèn?

x Per què hi ha 6 creus en la fila dels pins?

x Quin és l’element que més apareix en el dibuix? I el que menys? 

Quantes creus tenen, respectivament, en la taula?

x Quantes pinyes hi ha en el dibuix? I núvols? I esquirols?

PARLA-HO AMB EL TEU COMPANY O COMPANYA: 

x Hi ha alguna cosa que no hi hauria de ser 

en el paisatge anterior? per què?

x Què creieu que es pot fer amb les deixalles 

quan es va a la muntanya a passar el dia?

OBSERVA ATENTAMENT AQUEST CARRER I, 

EN UN FULL, FES UNA TAULA AMB TOTES 

LES DADES QUE EN PUGUIS RECOLLIR, TAL 

COM S’HA FET EN LA PÀGINA ANTERIOR.

DIBUIXA EN UN FULL LES DADES RECOLLIDES EN LA TAULA SEGÜENT:

x En quin entorn es poden haver 

recollit aquestes dades?

x Deu ser estiu o hivern?

x Creus que hi ha d’haver 

molta gent o poca?

x Hi deu haver nens a prop? 

Per què ho penses?

3

2
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MÉS ACTIVITATS

Escriu amb lletres els nombres següents:

673 115 89 57 943

12 450 407 999 189

Col·loca els nombres de manera adequada per sumar-los i resol:

127 + 348 = _

534 + 158 = _

67 + 54 = _

408 + 17 = _

903 + 86 = _

312 + 225 = _

Ordena cada sèrie de nombres de més petit a més gran:

• 264 – 293 – 201 – 290 – 222 – 214

• 568 – 634 – 178 – 498 – 254 – 999

• 4 – 526 – 76 – 138 – 505 – 154

Relaciona:4

3

2

1

16

34 + 76 •

345 + 98 •

123 + 675 •

709 + 278 •

609 + 435 •

• 278 + 709

• 435 + 609

• 76 + 34

• 98 + 345

• 675 + 123
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1

CONSOLIDACIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Descompon els nombres següents seguint l’exemple:

Escriu el signe corresponent entre cada parella de nombres:

34 _ 38         154 _ 15

340 _ 336         209 _ 290

46 _ 46         980 _ 891

57 _ 75         853 _ 130

Dibuixa una recta, una semirecta i un segment. Després contesta:

• Quina diferència hi ha entre aquests elements?

• En que s’assemblen?

Mesura els segments i dibuixa el segment suma AD i el segment resta 

o diferència DB:

• Quin és més llarg, el segment suma o el segment diferència?

8

7

6

5

Nombre Centena Desena Unitat Descomposició

128 1 2 8 100 + 20 + 8

53

897

6

583

208

< > =

A B

C D
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18COMPETÈNCIES BÀSIQUES VINT-I-QUATRE

ARA JA EN SAPS MÉS

Contesta:

x Quants animals hi ha a l’estable, si primer hi entren les vaques 

i després hi entren les ovelles?

x Hi haurà el mateix nombre d’animals si primer hi entren les ovelles 

i després hi entren les vaques?

x Quin tipus de línia és la canya del pescador?

x Si pesca un peix molt gros, en quin tipus de línia es convertirà? Per què?

Observa el total d’animals de les granges de la zona i contesta:

x Quin grup d’animals és més nombrós? Ordena’ls de més petit a més gran.

x El nombre de vaques i el nombre de porcs sumats és més gran o més petit

que el nombre d’ovelles?

2

1
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1

COMPETÈNCIES BÀSIQUES VINT-I-CINC

Digues totes les matrícules possibles que pot tenir cada cotxe 
si combines les xifres que tenen al costat.

x Quin és el nombre més gran que has trobat per a cada matrícula?

Observa i contesta:

x Quin tancat és una línia oberta?

x Quants segments hi ha en el tancat número 1? I en el número 2?

x Com són les línies del tancat número 3?

Digues “què ens demanen?”:

Avui el pagès ha plantat 16 enciams i ahir va plantar 25 patates. T’agraden 

les patates? Segur que t’agraden fregides! Demà plantarà 45 cebes. Quantes

hortalisses plantades a l’hort tindrà demà el pagès?

5

4

3

3
6

9 2
5

8 1
4

7

1 2 3
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Mostra d'una unitat de Matemàtiques 3 

Quadern d’activitats  

Activitats de consolidació dels diferents programes de matemàtiques 

Problemes

Els quaderns d’activitats, són fungibles i s’imprimeixen en un paper que facilita

que els nens i les nenes hi puguin treballar amb comoditat, escrivint, esborrant...

Les pàgines són de mida estàndard i van encunyades i amb forats per a poder

organitzar-les segons les necessitats. 
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55 NOMBRES DE 3 XIFRESNUMERACIÓ I CÀLCUL

1Quins
paisatges!

5

11
Relaciona cada nombre amb la seva escriptura amb lletres:

Escriu els nombres següents amb lletres:

548 x

190 x

200 x

Escriu els nombres següents:

3 centenes 6 desenes 0 unitats x

0 centenes 8 desenes 2 unitats x

2 centenes 4 desenes 1 unitat x

4 centenes 7 unitats x

3

2

1

nou-cents trenta-sis

tres-cents vint-i-u

nou-cents vuitanta-nou

cent cinquanta-quatre

vuitanta-quatre

936
989

84
321

154
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Combina aquestes xifres i escriu el nombre més gran i el més petit 
que es pot formar:

Escriu el signe <, > o = segons correspongui:

Calcula:

Ara, escriu els resultats de les sumes ordenats de més petit a més gran:

12

11

10

6 COMPARACIÓ DE NOMBRESNUMERACIÓ I CÀLCUL

+
5 2 8
3 1 7 +

9 6 7
3 4 +

1 2 9
7 6 4 +

4 1 9
3 2 0 +

5 2 1
9 5 7 +

7 0 2
1 8 5

184 97

56 56

890 980

672 850

812 813

771 769

821 734

735 730

990 909

5 2
9

0 7
4

6 1
7

8 2
6

1 0
3

4 9
5
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Llegeix atentament el problema, tria la pregunta que planteja 
i torna-la a escriure:

x Quin dia van a la platja?

x Quants dies ha anat a la platja la Mercè?

x Quantes persones han acompanyat la Mercè a la platja aquesta setmana?

x T’agrada la platja?

x Quin dia va anar a la platja més gent?

Llegeix el començament de l’enunciat d’aquest problema i tria quina
pregunta va bé per acabar-lo:

x Són germans en Manel, la Núria i en Marc?

x Qui és més gran, la Núria, en Manel o en Marc?

x Quants diners tenen entre tots?

x Van a la mateixa escola en Marc, la Núria i en Manel?

Ara, escriu tot l’enunciat sencer:

18

QUÈ ET DEMANEN?:

17

La Mercè aquesta setmana ha anat a la platja 3 dies i el mes passat, 12.
T’agrada la platja? Segurament tant com a la Mercè. Dilluns va anar-hi 
amb 6 amics, dimecres eren 11 i divendres hi va anar amb 20 persones.
Quanta gent ha acompanyat la Mercè a la platja aquesta setmana?

En Marc té 29 €, en Manel en té 57 i la Núria, 125... €

7

1

RESOLUCIÓ DE PROBLEMESESTRATÈGIES
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8 RESOLUCIÓ DE PROBLEMESESTRATÈGIES

Llegeix l’enunciat del problema:

Aparella cada enunciat amb la pregunta que hi vagi millor segons 
la informació donada:

Quant pesen els caramels del meu amic?

Quants caramels té en total el meu amic?

Quants quilòmetres ha caminat aquesta setmana?

Quants minuts ha caminat aquesta setmana?

21

D

C

B

A

20

QUÈ ET DEMANEN?:

19

Avui en Jordi ha anat amb els seus pares i la seva
germana a buscar bolets a la muntanya. N’ha trobat 15.
La seva mare en porta 32 al cistell i el seu pare, 19. 
La seva germana, com que és més petita, només n’ha
trobat 5. Has anat alguna vegada a buscar bolets? És
molt divertit! Quants bolets han trobat entre tots?

El pare camina cada dia una mica abans
d’anar a treballar. Dilluns va caminar 
30 minuts; dimarts, 45; dimecres, 20;
dijous 15, i divendres, 47.

1

El meu amic té 67 caramels de menta,
50 de llimona, 17 de taronja 
i 4 d’eucaliptus.

2
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Educació artística
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Material per a l’alumne:

Música 3 – ISBN obra completa: 978-84-412-1772-0

Llibre de curs - ISBN: 978-84-412-1577-1

Quadern d’activitats - ISBN: 978-84-412-1685-3

Música 4 – ISBN obra completa: 978-84-412-1773-7

Llibre de curs - ISBN: 978-84-412-1578-8

Quadern d’activitats - ISBN: 978-84-412-1686-0

M
ú
s
ic

a

Uns llibres molt atractius per educar l’oïda. Els nens i les nenes aprendran

a escoltar peces musicals, ritmes, interpretaran cançons, s’endinsaran en

el coneixement del llenguatge musical, faran danses en grup...

Aprendran a explorar i percebre i a interpretar i crear tot allò que sona al

seu voltant.

S’iniciaran en el coneixement de la flauta dolça i aprendran a tocar-la pro-

gressivament.

Material per al professorat:

Guia didàctica Música 3 – ISBN: 978-84-412-1705-8

Guia didàctica Música 4 – ISBN: 978-84-412-1706-5
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Mostra d'una unitat de Música 1

Llibre de curs

Entrada a la unitat / Tu ja ho saps!

Cançó

Educació de l’oïda

Llenguatge musical

Instruments

Taller de dansa / Audició / Cançó dramatitzada

Flauta

Ara ja en saps més

Quadern d’activitats

Dues pàgines d’activitats fungibles per a cada unitat.

Els quaderns d’activitats, són fungibles i s’imprimeixen en un

paper que facilita que els nens i les nenes hi puguin treballar amb

comoditat, escrivint, esborrant...

Les pàgines són de mida estàndard i van encunyades i amb forats

per a poder organitzar-les segons les necessitats.
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Xip-xap, xim-xim!
El setembre s’endú els ponts o eixuga les fonts...

Què vol dir aquest refrany?

Quins són els sons de l’aigua? Busqueu-ne en el dibuix.

Veieu algun instrument de vent 

en el dibuix? Quin?

XA
P
,
X
A
P
,
X
A

P
!1
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TU JA

HO SAPS!

Penseu en alguna cançó 
que parli de la pluja,

del riu o del mar.

Imiteu algun so produït per 
la natura i algun so 

produït per l’ésser humà.

Digueu el nom d’instruments
de percussió.

XI
P-

XAP,
XIP-XAP!

XIM-XIM!
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10CANÇÓ DEU

Espurnejant
(POPULAR JAPONESA)

Les gotetes de la pluja van espurnejant.

I les flors del meu jardí van acariciant.

Xipi, xipi, xipi, xipi,

cling, cling, clang.

Xipi, xipi, xipi, xipi,

cling, clong, clong.
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Escolta la cançó i vés fent els gestos següents a ritme de :

Ara, formeu tres grups i acompanyeu la cançó amb instruments de
percussió, tal com s’indica:

Grup A: Canteu la cançó amb acompanyament de gestos

Grup B: Acompanyeu l’estrofa de la cançó amb els cròtals i els platerets a ritme

de

Grup C: Acompanyeu la tornada de la cançó amb els triangles a ritme de

1

11

1

CANÇÓ ONZE

Aquesta cançó és popular del Japó. Descriu un dia plujós en un 

jardí florit.

Les gotetes de la pluja 
van espurnejant.

I les flors del meu jardí van acariciant.

Esquitxa Cull una flor Acaricia

Mou els braços amunt i avall i
assenyala el cel amb els dits índexs 
de cada mà

Salta a dreta i esquerra fent petar els
dits, primer amb una mà i, després,
amb l’altra

Xipi, xipi, xipi, xipi,
Xipi, xipi, xipi, xipi,

cling, cling, clang.
cling, clong, clong.
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Observa el dibuix. Després, imita’n els sons:

Ara, contesta:

x Quins sons podem trobar a la natura? 

x Quins sons provenen d’objectes que han estat creats per les persones?

x Pots sentir algun d’aquests sons a casa teva? Quins?

x Quins sons pots sentir una nit qualsevol a casa teva?

2

12 DOTZEEDUCACIÓ DE L’OÏDA

Els sons que ens envolten
El nostre entorn és ple de sons. Siguis on siguis, sempre hi ha

elements que sonen. Alguns els trobem en la natura; d’altres 

provenen d’objectes que fem les persones.
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13

1

EDUCACIÓ DE L’OÏDA TRETZE

Observa aquests dibuixos i digues quins errors hi veus:

Formeu parelles i jugueu a endevinar sons:

Un de vosaltres es gira d'esquena i l'altre ha de fer un so amb les mans,

amb els dits, picant amb algun objecte, etc.

El que està girat ha d'endevinar amb què ha fet el so el seu company.

Després de cada so, canvieu-vos els papers.

En canvi, els sons produïts per l’ésser humà s’anomenen sons artificials.

Els sons produïts per la natura s’anomenen sons naturals. 

4

3

BUB-B
UB

T
IC

-T
AC

BRR-B
RR

BEE-B
EE
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14AUDICIÓ CATORZE

El carnaval dels animals,
Aquàrium
CAMILLE SAINT-SAËNS

La peça que escoltaràs es titula Aquàrium. El seu compositor, Camille

Saint-Saëns, va voler representar per mitjà d’aquesta música el viatge

d’un banc de peixos des de la superfície fins al fons del mar.

Escolta amb atenció aquesta música de Camille Saint-Saëns.

Ara, imagina’t que ets un dels peixos i que nedes mentre busques 
la teva gruta. 

Torna a escoltar la música i pinta, en un full a part, el camí que
seguiries si fossis un dels peixos.

5
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1

AUDICIÓ QUINZE

CAMILLE SAINT-SAËNS va néixer l’any 1835 a la

ciutat de París i va morir l’any 1921 a Alger.

Als dos anys, ja havia començat a aprendre a tocar

el piano i als tres anys ja sabia llegir i escriure.

També cantava molt bé. 

Va viatjar molt per tot el món, i durant una estada a

Àustria va compondre El carnaval dels animals, que

és formada per catorze petites peces. Camille

Saint-Saëns va imaginar aquesta peça musical com

si fos una broma de carnaval. Mai no va deixar que

ningú la interpretés mentre ell fos viu. 

CURIOSITATS

Busca informació sobre l’harmònica de vidre en aquesta pàgina web:

http://jordicos.blogspot.com/2006/08/msica-de-vidre.html

Ara, dibuixa’t en la teva llibreta tocant l’harmònica de vidre. 

La celesta és l’instrument

principal de l’Aquàrium,

però en un principi era

l’harmònica de vidre, que

és un instrument molt poc

conegut i molt curiós. 
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16FLAUTA SETZE

La flauta dolça o de bec és un instrument de la família de vent

de fusta. 

Per què creus que s’anomena flauta de bec?

Coneixes altres tipus de flauta? Quin nom tenen?

Coneixes altres instruments de vent? Quins?C

B

A

FLAUTA

embocadura

cap

cos

peu
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1

AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES DISSET

Digues quins d’aquests dibuixos representen sons artificials:

Escolta els fragments musicals següents i digues en quin sona 
una flauta.  

Digues quin compositor va fer servir l’harmònica de vidre en una 
de les seves obres.
3

2

1

ARA JA EN SAPS MÉS
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Material per a l’alumne:

Plàstica 3 – ISBN: 978-84-412-1579-5

Plàstica 4 – ISBN: 978-84-412-1580-1

P
là

s
ti

c
a

Uns llibres fungibles, amb format horitzontal, amb els quals els nens i les
nenes aprendran a explorar i percebre manifestacions artístiques plàstiques
i visuals i podran interpretar i crear tant individualment com col·lectivament.

TERCER CURS - A partir de l’entorn més pròxim, els nens i les nenes apren-
dran geometria en l’entorn quotidià; octogonalitat en l’entorn urbà; formes
naturals i orgàniques en l’entorn natural; i seqüència i moviment en l’entorn
humà.

QUART CURS - Prenent com a base l’ecologia, els nens i les nenes treballa-
ran: formes geomètriques, disseny d’objectes, comunicació de la imatge...
a partir de l’epígraf “escola neta”; disseny i execució de rètols, anàlisi de
materials... a partir de l’epígraf “estalvi d’energia”; ecodisseny, treball amb
textures naturals... a partir de l’epígraf “les tres R”: reciclar, reutilitzar,
reduir”.

Material per al professorat:

Guia didàctica Plàstica 3 – ISBN: 978-84-412-1707-2

Guia didàctica Plàstica 4 – ISBN: 978-84-412-1708-9
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Mostra d'una unitat de Plàstica 4

Entrada a la unitat

Treball dels continguts

El talleret

Tallers de festa
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1

1
VOLEM 

LA CLASSE

NETA

Què passa amb un llapis 
que no té punta?

Quin estri utilitzem 
per fer punta al llapis?

Com és la maquineta 
que tu fas servir?

Quina forma té?
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Compareu les vostres maquinetes amb 
la de l’Econet i expliqueu-ne oralment les semblances i les diferències:

3

A
ct
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Classifiqueu les maquinetes de la classe  segons la forma geomètrica i
després, contesteu:

x Quantes maquinetes tenen forma de cub? 

x Quantes tenen forma de cilindre? 

x Quantes no tenen forma geomètrica?

x Quines maquinetes se subjecten amb més facilitat? Expliqueu les causes

d’aquest fet.

2

1

T’agradaria tenir una maquineta com la que

ha dissenyat l’Econet? Doncs, tot seguit,

aprendràs uns quants trucs que t’ajudaran a

aconseguir-ho. Ja ho veuràs, és molt fàcil!!!

7

A
ct

iv
ac

ió
 d

e 
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ne
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Encercla amb un mateix color les maquinetes que són iguals:

Ara llegeix aquestes preguntes 
i contesta en veu alta:

x Quina maquineta s’ha quedat sense parella?

x Què té de particular aquest model?

x Havies vist mai una maquineta com aquesta? 

x Quina forma geomètrica té?

x Creus que aquest tipus de maquineta 

és més pràctic que la resta de models? Per què?

x Quines necessitats resol?

1

La maquineta que s’ha quedat sense 

parella se l’ha inventada l’Econet. És un gran

invent! Perquè permet fer punta als llapis i té

un petit contenidor que permet, alhora,

recollir-ne els encenalls.

1

4

5

6

3

9

8

7
11

10

12

2

13

15

14

6
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Observa on està col·locat el focus de llum. Després, amb un llapis, dibuixa les ombres dels cubs 
fent trames de línies:

5

1

9

Tr
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al
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m
 e

l 
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m

Fixa’t en aquests dos cubs, ressegueix les formes i contesta:

x Quines cares es veuen més clares? Quines cares es veuen més fosques? 

x Per què et sembla que passa això? 

4

Un cub és una figura geomètrica que té sis cares. La maquineta que ha dissenyat l’Econet té forma de cub.

EL CUB

8
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1

Pinta amb guix blanc la cara que quedarà més ben il·luminada. Després, difumina-ho amb el dit 
i fixa el color blanc amb laca de cabells:

7

11

Tr
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Fixa’t en aquests altres cubs i llegeix:6

La cara A l’hem pintada més clara perquè 

rep la llum del focus. Les cares B i C, en canvi,

les hem pintades més fosques perquè la llum 

hi arriba amb menys intensitat. 

La cara B l’hem pintada més clara perquè 

rep la llum del focus. Les cares A i C, en canvi,

les hem pintades més fosques perquè la llum 

hi arriba amb menys intensitat.

C

B

A
C

B

A

10
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Observa i pinta:9

1

Els colors magenta, blau cian i groc són colors primaris. 

Els colors verd, taronja i morat són colors secundaris. 

El magenta i el verd són colors complementaris l’un respecte l’altre, i també ho són el blau cian

respecte el taronja, i el groc respecte el morat. Els colors complementaris contrasten molt entre ells.

ELS COLORS

COMPLEMENTARIS

PRIMARIS

SECUNDARIS

13

Fe
m
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Pinta amb ceres dures les cares exteriors del desplegable. Tingues en compte aquests codis:8

Cara A

Cara A’ 

Cara B 

Cara B’ 

Cara C 

Cara C’ 

Els colors que has utilitzat per pintar les cares A i A’ són colors complementaris. També són colors

complementaris els colors que has utilitzat per pintar les cares B i B’ i els que has utilitzat per pintar les

cares C i C’.

C

C’

B’ A’B A

12
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Retalla els cubs que has calcat en la pàgina anterior. Amb ceres dures i un cartró
ondulat 
juga a fer-hi diferents textures. Fixa’t en els exemples:  

Enganxa aquí sota els teus cubs amb les textures obtingudes:

11

1

15
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Calca aquests cubs:10

DESPRÉS DE PINTAR LES 

CARES EXTERIORS DE LA

MAQUINETA, M’HA CALGUT

TAMBÉ DECORAR-NE

L’INTERIOR. VOLEU SABER

COM HO HE FET? ÉS MOLT

SENZILL! 

14
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Fixa’t en el lema que s’ha inventat l’Econet i respon:

x Quin lema s’ha inventat l’Econet?

x Quin missatge creus que ens vol transmetre?

13

1

Un lema és un grup de paraules amb les quals es vol transmetre un missatge de manera molt curta

però molt directa. Així la persona que el llegeix o l’escolta en capta de seguida el significat. 

QUÈ ÉS UN LEMA?

17

Ju
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m
b 
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Mira els tampons que s’ha inventat l’Econet. Fes-ne d’altres i decora els quadrats:12

PER DECORAR LES CARES 

INTERIORS DE LA MAQUINETA, 

TAMBÉ PODEU UTILITZAR TAMPONS

DE CARTRÓ. JO HE FET SERVIR

AQUESTS.

16
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1

UNA MAQUINETA CONTENIDOR

El talleret 

MATERIAL:

Plantilla, ceres dures,

cola blanca, tisores,

goma d’esborrar,

retoladors, punxó,

llapis de punta tova,*

superfícies amb diverses

textures,* pintura,**

cartró ondulat 

o cartolines de gruixos 

i mides diferents.**

* materials necessaris per fer tampons amb la tècnica del frottage. 

** materials necessaris per fer tampons tal com s’explica en la pàgina 16.
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Dissenya un lema per a la teva maquineta contenidor. Segueix els passos següents:14

DIBUIXA un quadrat com

aquest i traça’n les dues 

diagonals.

1 POSA el compàs en el punt

on s’entrecreuen les diagonals 

i fes-hi un cercle.

2 PINTA el cercle i el quadrat

amb ceres dures. Utilitza colors

que siguin complementaris.

3

TRIA el tipus de lletra que

més t’agradi i pensa on posa-

ràs el lema. 

4 DIBUIXA amb llapis unes guies

paral·leles per escriure-hi el lema. 

5 ESCRIU el lema amb llapis 

i després, repassa les lletres

amb retolador.
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PINTA les cares exteriors 

del cub. Fes servir ceres dures 

i colors complementaris. 

De moment, no pintis els cercles.

1 PINTA els cercles amb un

color que sigui complementari 

del color que has fet servir per

pintar la cara corresponent. 

2 DECORA les cares interiors 

del cub amb diferents textures. 

Fes servir la tècnica del frottage 

o dels tampons.

3

ESCRIU el lema dins 

d’un dels cercles. Dibuixa les 

lletres amb llapis i, després,

repassa-les amb un retolador. 

4 DEIXA que la tinta del 

retolador s’assequi i, amb el

punxó, fes-hi els talls indicats 

perquè el llapis se subjecti bé.

5 RETALLA la plantilla 

i enganxa les diferents pestanyes

amb una mica de cola blanca.

6

A
ct

iv
it

at
 p

ro
ce

di
m

en
ta

l 
(a

ct
iv

it
at

 i
nd

iv
id

ua
l)

20

06-PLÀSTICA  28/3/08  11:03  Página 10



P
la

nt
ill

a
22

06-PLÀSTICA  28/3/08  11:03  Página 11



06-PLÀSTICA  28/3/08  11:03  Página 12



M
a
te

ri
a
ls

 

c
o
m

p
le

m
e
n
ta

ri
s

M
A

T
E

R
IA

L
S

 C
O

M
P

L
E

M
E

N
TA

R
IS

SEPARADORS M.COMPLE LYDIA 2008 copia  26/3/08  20:24  Página 1



M
a
te

ri
a
ls

 c
o
m

p
le

m
e
n
ta

ri
s

Materials complementaris per:

Reforçar coneixements

Ampliar coneixements

Assolir les competències bàsiques

Treballar la 6a hora
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