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Quaderns d'enriquiment curricular
Per què triar aquest quadern?

MILLORA DE
LA MOTIVACIÓ

1
COMPETÈNCIES

2

S'aconseguix motivar de diverses formes. Una història
permet seguir un fil conductor al llarg de tota l'obra: ensenyar a
uns pirates. Les activitats s'estructuren de forma diferent de
l'habitual utilitzant una gran quantitat d'elements gràfics. Cada
activitat té diversos objectius i cal utilitzar diferents
coneixements per superar l'aventura.

Aquest quadern permet a l'alumne avançar en diverses
competències:
C O M P E T È N C I A M AT E M À T I C A
(Matemàtiques), COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA (Llengua) i
COMPETÈNCIA EN CONEIXEMENT I INTERACCIÓ AMB EL
MÓN FÍSIC-COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA (Ciències
Naturals i Ciències Socials), COMPETÈNCIA D'APRENDRE A
APRENDRE i COMPETÈNCIA COGNITIVA. En els quaderns es
treballen tots els objectius bàsics de les distintes assignatures
integrades en una situació problema. En cada capítol els
continguts d'un tema es repartixen en 4 apartats:

Competència en coneixement del món físic i social i
Competència Matemàtica . Els continguts de ciències socials i de la
naturalesa compartixen espai amb els elements curriculars de
matemàtiques.

Competència en coneixement del món físic i social i
Competència Lingüística. Els continguts de ciències socials i de la
naturalesa compartixen activitat amb els elements curriculars de
llengua castellana.
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Competència en coneixement del món físic i social i
Competència Cognitiva. L'activitat s'estructura per reclamar i
aprendre especialment
sobre components cognitius com la
percepció, atenció i memòria, treballant sobre continguts de les
ciències socials i ciències de la naturalesa (brain training curricular).

Competència en coneixement del món físic i social i
Competència d'Aprendre a Aprendre. Es pretén que l'alumne
aprenga a agrupar i jerarquitzar paraules. En aquest quadern, aquest
apartat se centra a trobar la idea principal a un grup de paraules,
oracions i textos senzills relacionats amb les ciències socials i
ciències de la naturalesa.

ESTIMULACIÓ
COGNITIVA

3
ADAPTACIÓ
CURRICULAR

4
APRENDRE A
APRENDRE

5

Despertar la percepció, reclamar l'atenció i la memòria
en un treball coordinat per resoldre les activitats. S'exigix que
l'alumne integre diverses ordes i s'enfronte a una situació
estimular diferent de l'habitual. La realització de les activitats
exigix que s'activen i es coordinen percepció, atenció i
memòria.

Cada quadern permet repassar tots els objectius
importants de cada curs. Pot utilitzar-se com a quadern de
recuperació de cursos anteriors. També pot donar resposta a
ALTES CAPACITATS, ja que cada quadern aprofundix
curricularment en totes les assignatures.
En cada unitat hi ha dos apartats que es complementen
i convergixen en un mateix objectiu: que l'alumne aprenga a
aprendre, és a dir, que aprenga a ser actiu i participe de
l'aprenentatge de forma autònoma. Així, davant d'un text,
l'alumne ha de ser capaç de buscar la informació adequada,
seleccionar-la (apartant aquella que no és important) i manejarla per a codificar-la i recuperar-la. En l'apartat de “Competència
Cognitiva” es treballa de forma estratègica la percepció, atenció
i memòria per adquirir major eficàcia en aquests processos i
així recolzar l'alumne en el desenvolupament de la
competència “d'Aprendre a aprendre” .
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No es tracta de realitzar activitats aïllades sobre aquesta qüestió sinó de presentar
un projecte gradual en què l'alumne, en cada quadern, vaja refermant-se en diferents tipus
d'estratègies per convertir-se al final del projecte en un APRENENT EFICAÇ, ja que serà
hàbil en el tractament de la informació. Així, descobrirà estratègies per trobar l'essència
d'un text, tècniques d'estructuració per realitzar esquemes, d'elaboració per connectar i
relacionar informació i de memorització per a l'ús de mnemotècnies.
DIAGNÒSTIC
DIFICULTATS

6

Atés que els continguts estan clarament ordenats (veure
“índex”) i explicitats, són fàcilment
avaluables. Es pot
determinar en quin tipus de competència curricular, cognitiva o
competència d'aprendre a aprendre apareixen dificultats i, per
tant, prendre aquestes dificultats com a punt de partida per a
programes paral.lels de recuperació. Marcarem els encerts o

errors (com es preferisca) en les caselles corresponents
(part superior esquerra i
dreta), i si trobem que els encerts no arriben a la meitat dels exercicis, llavors anotarem a
l'índex de la pàgina 7 i 8 un senyal per recordar els objectius en què l'alumne ha presentat
dificultats. “L'índex” es convertix en un mapa curricular s'anoten les facilitats i les dificultats
de l'alumne.Açò es pot fer d'infinites formes.Alguns exemples podrien ser:
Codi
numèric

Codi
text

Codi
color

1

NA

roig

2

I

taronja

Iniciat, amb encerts

3

A

groc

Aconseguit, sense errors

Traducció
No aconseguit, nul

A qui i quan s'aconsella aquest quadern?

Abans de la seua publicació aquest material s'ha treballat dins de l'aula per poder
garantir la seua aplicabilitat. Cada nivell es basa en els objectius fonamentals de cada curs
(aquest quadern se centra en el currículum de segon de primària). Però, és obvi que l'ús
d'un nivell dependrà d'allò que es pretenga. Per exemple es pot utilitzar el mateix nivell per
repassar conceptes ja tractats i avaluar en quin grau s'ha refermat el temari. Potser es pot
utilitzar un nivell inferior en un curs superior per repassar o reforçar-se.
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Es pot utilitzar també per enriquir curricularment aquells alumnes que presenten
majors capacitats, utilitzant el quadern del mateix nivell que el curs amb poca supervisió,
que siga l'alumne qui deduïsca com cal fer l'activitat, o de nivells superiors depenent del
grau del seu avantatge intel.lectual.
Es pot utilitzar el quadern abans de començar el curs amb un nivell inferior per
repassar TOTS els conceptes del curs passat; durant el curs o en finalitzar, per tal d'avaluar
dificultats. Tot això, en grup o individualment, dins i/o fora de l'aula.
Com s'utilitza aquest quadern?

La lectura de la història i de les instruccions dependrà del grau de maduresa de l'alumne. A
major maduresa, menor intervenció. El que resulta aconsellable és veure en quin grau
necessita supervisió i oferir-li-la. Per exemple, si l'alumne presenta dificultats en la lectura,
potser serà aconsellable acompanyar-lo en la lectura de la història o llegir-li-la
completament. El mateix ocorre amb les ordes.
En cada activitat es presenten diverses ordes que expliquen les coses que ha de fer
l'alumne. L'alumne ha d'aplicar unes ordes sobre unes escenes. Anomenarem “escena” a
una zona del quadern delimitada en la qual solen aparéixer elements gràfics (dibuixos) i/o
textuals (lletres, paraules, oracions, números, signes), els quals l'alumne ha de manipular
per completar les ordes. Hi ha diverses ordes atés que hi ha diversos objectius per cobrir.
Es pot treballar tant en grup com individualment.
Potser el mestre decidisca que l'alumne és capaç d'aplicar en cada escena totes les
ordes que es demanen. No obstant això, podria donar-se que segons l'alumnat i/o les
circumstàncies, siga més aconsellable realitzar una sola orde en cada escena, i una vegada
aplicada aquesta orde sobre totes les escenes, tornar a l'escena primera per realitzar la
següent orde i així fins completar les escenes i les ordes.
En totes les activitats hi ha una escena resolta perquè l'alumne tinga una guia visual
mentre el mestre explica què cal fer. En el cas en què siga necessari, es pot completar de
forma col.laborativa, és a dir, conjuntament mestre-alumne, una altra de les escenes per
comprovar que l'alumne ha entés com cal realitzar l'activitat.
Si el que volem és repassar uns objectius i/o continguts curriculars, primer
repassarem els conceptes necessaris per poder realitzar l'activitat. Una vegada recordats
els conceptes necessaris, explicarem l'activitat i s'aplicaran les ordes sobre les escenes.
Amb la correcció valorarem la consolidació dels objectius curriculars.
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AIRE i AGUA

LES PLANTES

ELS ANIMALS

LA SALUT

ELS ALIMENTS

1
2
3
4
5
6

EL COS HUMÀ

ÍNDEX
24

16

Bitllets

Contaminació

Monedes

Tipus de fulles

Sèries de números

Altres espècies

58

47

38

40

Ovípars

Atenció

Hàbits saludables

Percebre diferències

La piràmide

Percebre diferències

Ossos

Adjetivos, mp, mb, bl, br

Cambios de estado

Sustantivos

Partes de la planta

61

50

Memoritzar dibuixos

Cicle de l’aigua

Atenció sostinguda

Necessitats

Uso: ga, gue, gui, go, gu, güe, güi Atenció sostinguda

Características

Uso: ja, je, ji, jo, ju, ge, gi

Restes sense portar

Uso: ca, que, qui, co, cu, ce, ci

Energía y salud

Comprender texto pequeño

Función músculos

Relación con la salud 32

22

14

Material infermeria 30

Compondre números

Origen aliments

Sumar, major, menor

Músculs

63

52

42

34

26

18

36

28

22

45

Oracions semblants

Estats de l’aigua

Oracions semblants

Funcions

66

55

Posar paraula principal o etiqueta

Classificació

Posar paraula principal o etiqueta

Vocabulari

Quina paraula sobra?

Grups d’aliments

Busca la paraula que falta

Cos humà

EL TEMPS

ASTRES

PROFESSIONS

LA LOCALITAD

MÀQUINES

7
8
9
10
11
12

EL PAISATGE

ÍNDEX
77

69

El rellotge i les hores

Les èpoques

Taules, cm, triple, meitat

Continents

Problemes (m, l, kg)

Professions

Sumes i restes portant-ne

Comerços

119

108

97

87

Cossos geomètrics, multiplicar

Màquines simples

Polígons

Banyar-se

71

100

90

82

73

Escribir oraciones

122

124

Memòria: agrupar paraules IV

Època: castells

Memòria: agrupar paraules III

Formar una oración

113

Els astres

Época: los romanos

Reconéixer la idea principal

Obligacions

De què s’està parlant?

Grans invents

Oracions semblants

Vocabulari

Inventar un títol

Èxits en la història

Reconéixer un títol

Moviments

Reconéixer la idea principal

102 Sectors econòmics

Memòria: agrupar paraules II

La fabricació

Memòria: agrupar paraules

Senyals de circulació 92

Memòria: agrupar números

Invents

Memoritzar números

Parts del riu

Cambios estacionales 111

Concordancia sujeto y verbo

Sectores

Concordancia del artículo

Elementos urbanos

El verbo

Máquinas complejas 78

Adjetivos: sinónimos, antónimos

Pleamar, bajamar

126

116

104

95

84

75

Hi havia una vegada...
...Un Capità de vaixell pirata tan pirata i tan capità que només tenia un nom, ni
cognoms ni res, només un nom. El seu nom era Capità només perquè segons ell tenia
de capità fins el nom, i així era que qui l'anomenara amb un altre nom que no fóra el
seu, és a dir “Capità, el meu capità” acabaria dins la mar rodejat de taurons o penjat
del pal major. Com era molt rondinaire, quan tornava d'un llarg viatge, sempre
arribava a port sol, perquè, generalment, llançava la meitat de la tripulació a la mar;
i és que qualsevol cosa el feia rabiar. L'altra meitat, vist allò, es llançava ella
mateixa a la mar perquè els pirates preferien lluitar contra els taurons abans que
aguantar a aquell vell tort i malhumorat.

Sempre passava el mateix. Quan arribava a un port més soles que un mussol,
anava a la taverna més important de totes i posava el mateix cartell : “ El Corb Roig,
busca tripulació. Només pirates esmunyedissos, que puguen digerir qualsevol tipus
de dificultat, sense por de trencar-se els ossos ni de perdre'ls en la batalla; i
sobretot, que porten el negre de la bandera pirata enganxat a la pell”. I després
passava dies esperant que algú s'atrevira a pujar al “Corb Roig”, però aquesta vegada
va passar setmanes, perquè la fama del capità ja havia arribat a totes bandes, i amb
Internet, tots els pirates tenien correu electrònic i tots els dies, els arribava
puntualment el periòdic pirata. A la primera pàgina de l'últim periòdic apareixia la
foto d'un pirata tremolant i plorant com un bebé davall d'un títol que deia : “Jo vaig
estar dos dies al Corb Roig: va ser terrible, terrorífic” i clar, després de llegir
l'article, cap pirata s'atrevia a pujar a aquell vaixell.
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Però va passar un miracle, després d'unes quantes setmanes esperant,
quatre pirates que havien escoltat que “El Corb Roig” necessitava tripulació i que no
tenien internet van pujar a bord per buscar treball. El capità els va posar en fila i va
fer la revisió per donar-los el vistiplau o enviar-los a terra d'una nyespla. Quan els
va veure, de l'esglai, quasi se n'ix l'ull de vidre que tenia. Els va voler enviar
directament a la mar però com feia ja més d'un mes que ningú s'atrevia a pujar al
vaixell es va contindre i va passar revista.
El capità es va dirigir als quatre candidats cridant com era costum:
—Però vostés han llegit el cartell ? Quina part del cartell han llegit vostés? Perquè
crec que no l'han llegit en absolut. —I es va dirigir al primer:
—Vosté, quina part del cartell va llegir?— va preguntar al primer candidat.
—Doncs senyor, jo no tinc por de perdre cap os, ni de trencar-me'ls.— va dir un
esquelet pirata. I tot seguit es va llevar un os del braç amb l'altra mà i se'l va posar a
la boca, bé més aviat a la mandíbula perquè boca no en tenia.
—feu , com si que buc, no ding bor— va dir amb la mandíbula aguantant l'os del braç
com si fóra un gos. El capità va engolir saliva i va seguir la revisió.
—I vosté?— li va preguntar al segon.
—Quina part del missatge va llegir? Perquè jo no li veig pinta de pirata— li va dir a un
home que segurament ocuparia per les seues dimensions el lloc de tres persones.
—Doncs mire Capità— va respondre — jo vaig llegir la part que posa que es buscaven
pirates que pugueren digerir qualsevol tipus de dificultats— va respondre
convençut.
—I la veritat, jo digerir, això de digerir, se'm dóna molt bé, digerisc el que siga— va
dir content passant la mà per la seua gran panxa.— … I si no m'agrada li pose un poc
de la meua salsa secreta i arreglat, me les sé totes!
—Vosté no sap ni on té la mà esquerra— va dir el capità. Va engolir saliva i va passar
al tercer.
—... I vosté quina part del missatge va llegir?
—Doncs jo no sé llegir, però vaig escoltar que posava que buscaven algú que portara
el negre pirata a la pell, i mire mire— li va dir mostrant el seu braç de color negre
carbó —més fosc que jo no trobarà ningú — va dir rient.
—Mare meua, quin embolic hi ha ací— pensà. Es va posar la mà al front i passà a qui
semblava ser el quart aspirant:
—I vosté?— quasi no es va atrevir a preguntar.
—Doncs només cal veure'm, sóc tan esmunyedís com un polp— va dir orgullós.
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— Pero... com no ha de ser esmunyedís com un polp si vosté és un POLP?— va dir
totalment escandalitzat del que semblava ser la seua nova tripulació.
—Va donar mitja volta, va traure un mocador pirata i es va netejar la suor que li
recorria el front mentre mirava aquell quartet pirata.
—Déu meu, si amb açò he d'abordar, saquejar i pagar les factures crec que és la fi
dels meus dies com a pirata...— va pensar.

Però com feia molt de temps que no salpava, la idea de poder eixir del port,
desplegar les veles, sentir el vent a la cara i l'olor de salnitre, el va emocionar tant
que li van fer oblidar per un instant el grup que s'havia presentat i va començar a
escridassar:
—Solteu l’àncora!!! Arrieu veles!!!, i
BABORD, a BABORD!!!

tot a babord!!!

tot a babord,

tot a

—CRASSSSHHHHHHHHHHHH!!!— es va escoltar. Havien xocat contra una de les
pedres que protegien el port.
El Capità, enfadat, fora de si, es va dirigir a qui portava el timó.
— Però què ha passat?— va dir enfadat amb els ulls desorbitats i cridant com mai
havia fet.
—Vosté ha dit: ”tot, per favor”. I això he fet, he girat el timó del tot— va dir
sorprés l'esquelet que portava el timó.
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—Però vosté té cera a les orelles?, li he dit “a Babord”, no “per favor,” A BA-BORD
— va cridar sil·labejant.
—Mire vosté, Capità, com pot comprovar jo no tinc cera a les orelles perquè ni tan
sols tinc orelles— va dir l'esquelet.
—Un forat!!!— va cridar el pirata negre com el carbó.—Està entrant aigua al
vaixell!!!— va alarmar.
—Pa torrat?— va dir el pirata de la panxa gran que en sentir “pa torrat” (en
compte d‘un forat) havia portat unes tallades de formatge per a completar
l'esmorzar.
I així va ser com per primera vegada en la seua vida, el Capità es va estirar
dels pèls, i se‘n va arrancar molts, perquè mai de la vida havia tingut tantes ganes de
tirar per la borda algú. I quan estava a punt d'explotar i tirar-los a tots per la
borda va ocórrer una cosa extraordinària.
El polp va agafar de l'esquelet alguns dels seus ossos i es va llançar a l'aigua.
El pirata de la panxa gran va agafar un bot i amb una facilitat increïble el va alçar
com si fóra una ploma i el va llançar on estava el forat que deixava entrar l'aigua de
la mar.
El capità va assomar el cap, va veure una cosa que no li va agradar i va cridar :
—Taurons! Hi ha taurons!!!—va témer per la vida del polp.
El pirata de pell fosca, sense pensar-ho dues vegades li va tornar a agafar a
l'esquelet un fèmur i el maluc. Va botar a l'aigua i va començar a colpejar els taurons
per deixar que el polp tapara el forat amb els ossos i la fusta del bot que havia
llançat el pirata panxut.
En menys de dos minuts, el capità va veure com es tapava un gran forat i es
lluitava amb taurons amb els ossos com a arma. Mai havia vist res paregut. Potser
eixa era la tripulació que necessitava, potser eixos eren els pirates més valents que
existien perquè ell n‘havia vist molts i mai ningú l‘havia sorprés com ho havien fet
estos besucs.
—Possiblement, necessiten un poc de formació i un poc de batalla per ser bons, però
ací hi ha molt de talent pirata— va pensar.
Així va ser com va decidir quedar-se amb aquella estranya tripulació i com havia de
posar-los un nom i no tenia molt de temps no es va complicar la vida:
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—Tu et diràs Cuiner perquè seràs el cuiner.
—Tu et diràs Bucaner perquè més que un pirata pareixes un bucaner.
—Tu et diràs Ossos, perquè és l'única cosa que tens.
—I tu et diràs Polp... i no cal que et diga per què.
I se‘n va anar a buscar algú que els ensenyara com és el món per convertir-los
en els millors pirates que mai de la vida hagueren navegat els mars.
Visitant les pitjors tavernes i escoltant històries d'allò més estranyes, en va
haver una que li va interessar. Explicava la increïble aventura d'una mestra que va
ensenyar a uns joguets com era el món, a escriure, a llegir, a comptar i a explorar. “Si
ha pogut ensenyar a uns joguets tot això, segur que pot fer alguna cosa amb els
besucs de la meua tripulació” va pensar. I així va ser com va anar a buscar una tal
Victòria i com qualsevol gran capità va saber on buscar i en un tres i no res la va
trobar.
Va pensar com li podria explicar a Victòria el que volia fer, però com no li
eixia el discurs i era home de poques paraules i poc temps, ho va fer a l’estil pirata.
La va raptar, això sí, amb cortesia i educació; i la va portar al vaixell on havia de
convertir aquells valents besucs en uns grans pirates .
Victoria Eugenia, Victòria per als amics, no es va sorprendre en absolut del
segrest perquè estava acostumada a la sorpresa i a l'aventura. Prompte es va fer
amiga de tots i a mesura que navegaven els oceans, els ensenyava tot allò que havien
de saber per ser uns pirates ben formats. Els pirates es van tornar un poc mestres i
la mestra un poc pirata. Tots van aprendre.

Si vols ajudar-la en aquesta aventura eres benvingut al “Corb Roig” , busca un
pegat per tapar-te l‘ull, esmola el teu llapis i a l'abordatge!!!
-13-

1.1-EL COS HUMÀ

Sumar. Major i menor

Músculs

Hi ha guerra de pèls a bord. Es diu que : “Un pirata ben pelut en la
batalla mai és vençut” Ningú sap perquè, però els pirates més
peluts sempre són els que més sort tenen en les batalles.
Recordeu els famosos Barba Roja i Barba Negra. Quan cal discutir
qui neteja babord o estribord, ordenar les cabines o a qui li toca
disparar els canons, s'ho juguen a la sort. Qui tinga més pèls, eixe
guanya.

Què has de fer?
1 Busca en el múscul que s’'indica al quadre els
números tatuats (el número indica els pèls que té).

2 Col·loca els números a les seues caselles. Suma els
números dels dos competidors).

3 Compara els resultats i posa el signe de major “>” o
menor “<” on calga.

bessons

bíceps

452

32

522
230 203
121

44

153

432

1

6

522 531
+ 326 + 307
848 > 838
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264

502
226

361

531

307

543

Músculs

Sumar. Major i menor

bessons
132

87

340

30

407

+

+
560

16

342

7

465

16

321

pectorals

104

700

98

94

87

bessons

bíceps

576

690 900

343

35

49

709

832 101

267

87

98

49

+

+

432

pectorals
987

423 531

87

303

bíceps

9

87

+

66
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608 293

45

10

65

23

0

541

+

576

39

34

1.2-EL CUERPO HUMANO

Comprender
un pequeño texto

Funciones huesos y músculos

A Pulpo le toca limpiar la cocina hoy, pero le ha dicho a Cocinero
que le duelen los huesos y que no podrá ayudarle... Cocinero le ha
pedido a Victoria un libro sobre huesos y músculos porque le
parece que Pulpo le está tomando el pelo. “Aquí hay truco” ha
pensado. Así que Cocinero lee y lee hasta que encuentra la
trampa. ¿Sabes dónde está la trampa?... sí, claro ¡Los pulpos no
tienen huesos! cómo le va a doler algo que no tiene... ¡Tramposo !
me parece que Pulpo va a tener que limpiar la cocina y otras
cosas más...

¿Qué tienes que hacer?
1 Lee el texto despacito y entendiéndolo.
2

Lee lo que está escrito debajo del texto. Si eso no
coincide con lo que pone en el texto que leíste, tacha la
calavera.
En nuestro cuerpo hay muchos músculos. Podemos
contar más de 650 músculos. Gracias a los
músculos podemos caminar, saltar, correr y
levantar cosas pesadas. Están unidos a los huesos
por los tendones.

En nuestro cuerpo hay pocos músculos.
Podemos caminar gracias a los pies.
Los tendones unen los músculos y los huesos.
-16-

Comprender
un pequeño texto

Funciones huesos y músculos

Los huesos aguantan nuestro cuerpo, si no fuera
por ellos seríamos como la plastilina. Los huesos
son fuertes y duros. Tenemos muchos huesos, más
de 200. Todos estos huesos forman el esqueleto. El
esqueleto también es como un escudo, nos protege
de los golpes y de las caídas que podamos tener.

Los huesos son como la plastilina.
Tenemos menos de 200 huesos.
Todos los huesos forman el esqueleto.
Los huesos nos protegen de caídas y golpes.
Los huesos y los músculos pueden hacerse más
fuertes si comemos bien y hacemos mucho
ejercicio. Los huesos están formados por calcio,
una sustancia que está en la leche, el queso y los
yogures, por lo que debemos comer todos los días
alguno de estos alimentos. Los músculos sanos
también necesitan de vitaminas y minerales que
podemos encontrar en la fruta y la verdura.
Los huesos no pueden hacerse más fuertes.
Hacer ejercicio y comer bien es bueno para los músculos.
En la leche y el queso no hay calcio.
En la fruta y la verdura hay vitaminas y minerales.
-17-

1.3-EL COS HUMÀ

Percebre diferències:
igual- diferent

Ossos

En tots els vaixells pirates hi ha un esquelet a bord. I clar,
cal tindre molt bon ull per saber si l'esquelet que tens al
teu costat és el del teu vaixell o és el d'un altre. I cal ferho molt ràpid perquè sinó pots acabar al dentista. En l'últim
abordatge el capità es va confondre d'esquelet i ja porta
cinc visites al dentista: li han llevat 5 dents i 4 queixals...
però no les seues, sinó les de l'esquelet que se li va
enganxar a la cama i li va mossegar. No va haver manera de
traure-se'l de damunt. Fixa't i entrena't per diferenciar
els ossos d'altres esquelets semblants si no vols acabar al
dentista...

Què has de fer?
1

Mira el primer nom d’os que apareix a la llista.

2

Mira com està eixe os al 1er esquelet (Ossos) i compara si
està igual al 2n esquelet. Si no està igual ratlla’l.
Altre

“Ossos”
crani

pelvis
húmer

radi

cúbit

costelles
columna
vertebral
pelvis
fèmur

crani

cúbit

húmer

fèmur

radi

tíbia

columna vertebral

tíbia

costelles
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Percebre diferències:
igual- diferent

Ossos

crani
húmer

costelles

cúbit

fèmur

radi

tíbia

pelvis
columna vertebral
crani
fèmur

radi

cúbit

pelvis

tíbia

húmer

costelles
columna vertebral
columna vertebral
húmer

fèmur

crani

costelles

radi

cúbit

tíbia
pelvis
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1.4-EL COS HUMÀ

En un grup de paraules
buscar la que falta

Elements del cos humà

Bucaner ha buscat Victòria perquè creu que té tots els ossos
de la cama trencats. — Sí, quan em toque amb aquest dit el peu,
em fa mal, quan em toque la cama, també. Quan em toque el
genoll, em fa mal, quan em toque la cuixa també, però puc
caminar. Com és això? —. Victòria riu i Bucaner no sap per què...
saps què li passa a Bucaner?... clar, el que li passa a Bucaner és
que el que té trencat és el dit amb el qual es toca el peu, la
cama, el genoll i la cuixa. Perquè aprenguen més sobre músculs,
ossos i el cos humà

Victòria ha inventat aquest joc. Llança

paraules-globus i cal caçar-les...

Què has de fer?
1
2
3

Llig la paraula etiqueta o principal del baül. Sota l’etiqueta
del baül hi ha escrites paraules relacionades amb la
paraula principal (etiqueta)... però en falta una.
Llig les paraules-globus que van volant. Busca la que
hauria d’estar en cada baül. Atenció, hi ha paraules mal
escrites.
Llig les paraules-globus que van volant. Busca la que
hauria d’estar en cada baül.

p ulnó

m
l
u
p

ó

respiració
nas
aire

boca
tràquea

pulmó
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colce

c

olze

articulacions
genoll

cintura

turmell coll

colze

En un grup de paraules
buscar la que falta

Elements del cos humà

ull s

ro d i
omin s
d
b
a
al

r ad i

adbo min al s

u ls
tronc
costelles
pectorals
melic
cintura

extremitats
colze
cúbit
muscle bíceps

p ectorals
g

gemoll

nas
boca

e n ol

l

cap
crani
coll

c úv i t

articulacions

p i c t o ra ls
b t
ú
c i

coll

turmell
cintura

músculs
bíceps

bessons
abdominals
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Ossos
fèmur
radi

crani
tíbia

2.1-ELS ALIMENTS

Compondre números a partir
dels seus elements. Llegir-los

Origen animal, origen vegetal

Quan s'ha de fer un bon viatge és molt important carregar amb
provisions, i moltes... ja que en l'últim viatge van haver de sopar
més d'una vegada ensalada de veles i caldo de calcetins. Pirata
Cuiner porta al bot els paquets de provisions, però com ocupa
tot el bot, els porta damunt dels flotadors. Per l'amor de Déu
que no caiguen! Perquè les veles s'han acabat; i tot el món porta
els mateixos calcetins des de fa mesos...

Què has de fer?
1

Busca les centenes, les desenes i les unitats dels aliments
d’'origen vegetal. Col·loca cada número a la seua casella.
Llig-ho.

2

Busca les centenes, les desenes i les unitats dels aliments
d’'origen animal. Col·loca cada número a la seua casella.
Llig-ho.

6 unitats
cuixes
2 desenes
costelles
1 centena
pernil

8 unitats
sucs
5 desenes
ensalada
2 centenes
carlotes

2 5 8 d’origen vegetal
i

1 2 6 d’origen animal

-22-

Compondre números a partir
dels seus elements.
Llegir-los

Origen animal,
origen vegetal

d’origen vegetal
i
d’origen animal

5 centenes
calamars

3 desenes
carxofes

8 centenes
tomaca
1 desena
7 centenes
hamburgueses carn picada
5 unitats
7 unitats
pimentons
xoriç

d’origen vegetal
i
d’origen animal
9 desenes
peix

-23-

8 desenes
cebes
6 centenes
6 desenes
llentilles
salsitxes
4 unitats 9 unitats
xulles
olives

d’origen vegetal
i
d’origen animal

9centenes
xoriç
9 centenes 0 desenes
macedònia
creïlles
9 unitats 3 unitats
cigrons
clòtxines

2.2-LOS ALIMENTOS

Ca, que, qui, co, cu, za, ce, ci,
zo, zu

Energía, crecimiento y salud

El capitán ha propuesto a Victoria que enseñe a los piratas
las funciones más importantes de los alimentos. Ya está
cansado de gastar gran parte del tesoro en jarabes,
medicinas y médicos. El peor enemigo de un pirata no son los
cañones ni las espadas sino

las enfermedades.

La única

forma de no caer enfermo es seguir una buena alimentación,
comer de todo, mucha fruta y muchísima verdura.

¿Qué tienes que hacer?
1 Completa la palabra con las letras que faltan.
2

Escribe una “c” si es un alimento para crecer
(proteína), una “e” si da energía (grasas o carbohidratos) o una “s” si da salud (vitaminas). Si no es un
alimento táchalo.

s

(salud)

ci
ra__mo

__laba__

a__ite

chori___
-24-

Ca, que, qui, co, cu, za, ce, ci,
zo, zu

Energía, crecimiento y salud

mante___lla

__chara

Ca_____

__mo

man__na

__eso

___re___s

__l
-25-

2.3-ELS ALIMENTS

Percebre diferències:
igual-diferent

La piràmide dels aliments

Ahir pirata Cuiner va enfonsar el bot, és la cinquena vegada que
ho fa perquè no hi ha fusta que puga aguantar el seu pes. No és
estrany: li van ensenyar malament la piràmide dels aliments. La va
aprendre al revés: pensa que cal menjar poca fruita i verdura i
menjar molts pastissos, xoriç i llepolies. La mestra està
intentant que aprenga correctament la piràmide dels aliments.
Ajuda'l a trobar els 8 errors que hi ha a les piràmides.

Què has de fer?
1

Compara la piràmide dels aliments que esta bé amb les que
no ho estan. Busca els 8 errors i senyala’'ls.
menjar de
tant en tant

Aquesta
piràmide
està bé

menjar algunes
vegades

menjar
tots els
dies

Encara queden
6 errors.
Busca’ls.
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Percebre diferències:
igual-diferent

La piràmide dels aliments

aquesta piràmide
està bé

-27-

2.4-ELS ALIMENTS

En un grup de paraules,
buscar la que sobra

Grups d’aliments

Cuiner pot fer menjar per a cinc-centes persones, menjar-se
tres-cents pastissos o alçar deu barrils d'aigua amb una mà...
però no li demanes que ordene el rebost perquè serà un bon
embolic. Cuiner és un autèntic desastre. El capità li ha demanat
a

Polp que

ordene

els baüls del rebost perquè estan mal

col·locats i hui han hagut d'esperar a que Cuiner trobara el
menjar per a posar ordre i han menjat a les cinc de la vesprada.
En cada baül hi ha una classe d'aliment mal col·locat. Ajuda a Polp a
ordenar el rebost.

Què has de fer?
1

Llig la paraula etiqueta o principal del baül. Davall del títol
del baül hi ha paraules relacionades amb la paraula
principal (etiqueta) menys una.

2

Rodeja la paraula que no té a veure amb la paraula
principal.

aliments sans
llet

verdures
fruita dolços
ous
carbohidrats

arròs
pollastre
pasta
creïlla

cereals

proteïnes
carn peix
llegums
tomaques
greixos
prunes
cansalada
oli d’oliva
mantega
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En un grup de paraules,
buscar la que sobra

Grups d’aliments

energia
pa
pasta
pernil
creïlles oli
menjar tots
els dies
fruita
verdura
creïlles fregides
llet
vitamines
pera
refresc
plàtan
espinacs

menjar de tant
en tant
pa
pastissos
llepolies
refrescos
caramels

creiximent
lluç

pollastre
vedella porc
piruleta
fruits secs
anous
castanyes
avellanes
taronges
-29-

menjar algunes
vegades
peix
ous
embotits
carn

llet

fibra
oli
bledes
poma
carlota
lletuga
llegums
cigrons
faves
gambes fesols
llentilles

3.1.-LA SALUT

Restes sense portar

Objectes relacionats
amb la malaltia

El capità vol comprar-li unes ulleres a Bucaner perquè en l'últim
viatge va confondre un vaixell de mercaderies amb un vaixell
fantasma. En compte de joies i or es van trobar amb un vaixell ple
de pirates fantasmes malalts i cansats: un horror. Per tant,
van haver de buidar la infermeria i ajudar-los. La gràcia és que
Ossos es va trobar amb dos cosins i un veí. El món és un mocador.
Ara caldrà reposar les farmacioles buides de la infermeria.

Què has de fer?
a l’estanteria les coses que hi havia. Fixa’t
1 Mira
també en el que es va gastar.

2

Esbrina el que quedarà. Per fer això, resta-li al que hi
havia, el que es va haver d’utilitzar.
havia

vaig gastar: 111 tiretes, 214 xarops i
103 pastilles
havia
gastat
-

245

queden

335

123

havia
gastatqueden

123 tiretes
111 tiretes
12 tiretes
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havia
gastat
queden

pastilles
pastilles
pastilles
xarops
xarops
xarops

Objectes relacionats
amb la malaltia

havia

Restes sense portar

gastat: 412 pinces, 651 esparadraps i
513 estetoscopis
havia
gastat-

544

queden

estetoscopis
estetoscopis
estetoscopis
havia
gastat-

678
havia
gastat-

queden
esparadraps
esparadraps
esparadraps

pinces
pinces
pinces

783 quedan
gastat: 453 crosses, 563 farmacioles i
havia
624 termòmetres
havia
gastat-

887

queden

864

988

havia
gastat
queden

termòmetres
termòmetres
termòmetres

havia
gastat
queden
farmacioles
farmacioles
farmacioles
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crosses
crosses
crosses

3.2-LA SALUD

ja, je, ji, jo, ju, ge, gi

Buscar relaciones con la SALUD
El capitán ha preguntado a Pulpo si sabe dónde está la llave del
cofre del tesoro. Pulpo está afónico así que le ha escrito una
nota: “El gueves, el jato, se trajó la llave mientras gujaba con un gamón”... El
capitán ha llamado a Victoria a ver si soluciona este entuerto.
Después de un rato y tras comer un bocadillo Victoria ha podido
traducir el mensaje “El jueves, el gato, se tragó la llave mientras
jugaba con un jamón”... habrá que practicar la “g” y “j” aunque sea
jugando a tenis. Y quien pierda la partida tendrá que buscar al gato
y esperar a que haga caca para encontrar la llave...

¿Qué tienes que hacer?

1 Pon “g” o “j” en los huecos de las palabras.
las 2 palabras que estén relacionadas con la
2 Rodea
SALUD.

3 Pon las palabras relacionadas con la salud en las
oraciones.

j
me__illón

vi__ilar
g

__abón

pota__e

brú__ula
j

__arabe
j

__irafa

__igante

mejillón
_____________porque
es un medicamento
jarabe

_____________porque sirve para alimentarse

___________porque sirve para limpiarse
___________porque sirve para alimentarse
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g

j

ja, je, ji, jo, ju, ge, gi

Buscar relaciones
con la SALUD

j
g

a__edrez

__udías

le__ía

pá__ina

espe__o

__ente

___________porque sirve para limpiar y es MUY PELIGROSA
___________porque sirve para alimentarse

g

__abalí

co__o

gara__e

__eneroso

__inete

__imnasia

j

__________porque le duele la pierna al caminar
_______________porque haces ejercicio y es muy sano

g

j

__uez

__aponés

__oven

__eringuilla

__amón

__enio

___________porque sirve para alimentarse
_________________porque sirve para curar
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3.3-LA SALUT

Atenció

Hàbits saludables

Cal anar amb compte, estan entrant al mar del Nord. Al mar del
Nord fa tant de fred que els fantasmes a més de llençols
porten mantes. Bucaner no s'ha posat la bufanda i ha agafat un
refredat molt greu. Cuiner li ha preparat una sopa molt
especial, però perquè funcione cal donar-li-la només quan tinga
febra i sue al mateix temps. La mestra aprofita per recordar
quines coses cal fer per no caure malalts.

Què has de fer?
1

Ratlla el que es diu quan “ NO és SALUDABLE”.

2 Pinta el pegat de Bucaner quan calga donar-li la
sopa: cal fer-ho quan tinga febra i a més, sue.

cal donar-li la sopa quan
TINGA FEBRA i ESTIGA SUANT

dutxar-se una
vegada a l’'any

Es a dir, quan el termòmetre tinga
3
o 4 trossets
pintats I A MÉS estiga suant amb
6 gotes de suor.
Mira aquests dos exemples
té febra i
SÍ que està
suant
(6 gotes)

té febra
però NO està
suant
(només 2 gotes)
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Atenció

Hàbits saludables

veure moltes hores la
televisió

menjar dolços i
refrescos

menjar molta
ensalada

canviar-se de roba
interior tots els dies

assecar-se quan
estem banyats

fer exercici físic

llavar-se les mans
abans de menjar

beure poca aigua

anar-se’n a dormir
molt tard a la nit

raspallar-se les dents
després de menjar

abrigar-se quan
fa fred

mullar-se
quan plou

menjar molta fruita i
verdura

anar descalç

llavar-se les mans
després de fer pipi o
caca
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3.4-LA SALUT

Posar etiqueta a un grup de
paraules

Vocabulari relacionat
camb la salut

Bucaner vol comprar unes cordes per a fer llaços i així atrapar i
lligar els presoners. El capità és molt agarrat, quan somia que
està prenent café es desperta per no haver de pagar-lo. El
Capità ha dit que no cal comprar cap corda, que per a això tenen
la de l'àncora.—L'àncora?— ha preguntat Bucaner. —Clar que sí,
amb l'àncora pots atrapar el que vullgues—. I ha començat a
fer demostracions com un boig. El que siga per tal de no gastarse diners.

Què has de fer?
1
2

Llig les paraules que estan dins de cada baül i busca i
caça la paraula principal que li correspon entre les
etiquetes que apareixen fora dels baüls.
Escriu la paraula que has trobat al baül.
exercici

malalts
salut

hospital

salut

exercici
aliments sans
higiene
descans
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córrer ballar
esports botar
escalar

hospital
llitera metges
ambulància
urgències

Vocabulari relacionat
camb la salut

Posar etiqueta a un grup de
paraules

sucs

símptomes

sequedat

salut

aigua oxigenada
molta verdura
menjar fruita
pocs dolços

medicaments

diarrea
vòmits

febra
dolor

restrenyiment

tiretes
benes
cotó
tisores
aigua oxigenada
desinfectant
cirurgià
pediatre

pomades

pastilles
cremes
supositoris
xarop
antibiòtics
dentista

metges
farmaciola
malalties

gasos

oftalmòleg
ginecòleg
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càries
indigestió
al.lèrgia bronquitis

grip

4.1.-ELS ANIMALS

Sèries ascendents i
descendents

Espècies diferents de
mamífers i aus

A més de mamífers i aus hi ha altres espècies d'animals. Durant
els llargs viatges del vaixell sempre es troben animals estranys
que capturen per
científics

bojos,

portar-li'ls a
bruixes

gent d'allò més peculiar:

arrugades,

col·leccionistes

de

rareses... tota classe de gent. Bucaner està arreglant els
pots seguint un estrany ordre. —Saps quin és l'insecte que té
les potes al cap? —ha preguntat Polp. Ho saps tu? sí , clar! és ...
el poll

Què has de fer?
1 Escriu com a l’exemple quina classe d’animals són
unint les síl·labes que estan dins la caixa.

2 Suma i resta al número el que indica Bucaner.
formiga sumar 4, llagosta restar 10,
mosquit sumar 3, marieta restar 2
132+4

insectes

tes
in sec

132

129 126

136 140
120+3

123

120

130
140-10

126
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Sèries ascendents i
descendents

Espècies diferents de
mamífers i aus

salamandra sumar 8, gripau restar 2, granota restar 4
fi
bis

am

667

673

651
635
679

655

tortuga sumar 7, serp sumar 5, camaleó restar 4
tils

rèp

800
820

830
856
839
-39-

847

4.2-LOS ANIMALES

ga, gue, gui, go, gu, güe, güi

Desplazamiento, nacimiento,
alimentación
Bucanero le ha contado a la maestra la gran cantidad de animales
que han visto por el mundo. Algunos muy raros como serpientes
con patas, peces con alas y lagartos que tiran sangre por los
ojos. Victoria sabe mucho de animales y le explica cómo se llaman. El
eslizón es como una serpiente con patas, los peces voladores
tienen unas aletas pectorales que les permiten volar más de 50
metros fuera del agua y los lagartos cornudos lanzan sangre por
los ojos para ahuyentar a sus enemigos. Aún hay especies de
animales que no se han descubierto, Bucanero está seguro que en
este viaje encontrarán alguna especie desconocida, por eso
quiere hacer fichas de todos los animales que encuentre...

¿Qué tienes que hacer?
1

Escribe cómo se desplaza (patas, alas, aletas,
cuerpo), cómo nace (vivíparo, ovíparo) y si es
omnívoro, carnívoro o herbívoro.

2 Completa el nombre del animal utilizando: ga, gue,
gui, go, gu, güe, güi.

ga
__cela
Se desplaza:
Nace:
Come:

patas
vivíparo
herbívoro

i__ana
Se desplaza:
Nace:
Come:
-40-

Desplazamiento, nacimiento,
alimentación

ga, gue, gui, go, gu, güe, güi

___rila
Se desplaza:
Nace:
Come:

ci____ña
Se desplaza:
Nace:
Come:

___pardo

á___la
Se desplaza:
Nace:
Come:

Se desplaza:
Nace:
Come:

pin____no
Se desplaza:
Nace:
Come:

can___ro
Se desplaza:
Nace:
Come:

___to
Se desplaza:
Nace:
Come:

besu___
Se desplaza:
Nace:
Come:
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4.3-ELS ANIMALS

Atenció sostinguda,
seqüències temporals

Naixement i creixement
ovípars

Victòria està explicant el naixement i creixement dels ovípars. Li
ha demanat a Polp que li porte un ou per explicar algunes coses.
Polp l'ha portat i en ensenyar-lo tots han rist. —Però què passa?
És un ou un poc lleig, marró i pelut però no n'hi ha per a tant—
s'ha queixat Polp. Saps què ha portat Polp? No ho saps? Doncs
s'ha equivocat i ha portat un kiwi! Tots riuen i Polp s'ha enfadat i
els ha contestat —Com sabeu tant sobre ous, a veure si podeu
contestar-me aquesta pregunta: Què li diu un ou a una paella?— .
em tens fregit

Què has de fer?
1 Assenyala els errors que apareixen en el
desenvolupament d’aquests ovípars.

2 Ratlla el quadrat si hi ha algun error als dibuixos,

fixa’t com han de ser

ratlla el cercle si els dibuixos són correctes.

covar

ous

ous

nàixer

cuc

pollet

pollastre

capoll

papallona

cullerots
-42-

granota

Atenció sostinguda,
seqüències temporals

Naixement i creixement
ovípars

-43-

Atenció sostinguda,
seqüències temporals

Naixement i creixement
ovípars
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4.4-ELS ANIMALS

Escriure la idea principal a un
grup de paraules

Classificar animals

Després d'unes hores de pràctica Polp ja domina l'art de manejar
l'àncora, ha tingut el millor mestre: el capità. Ara que ja domina
l'àncora cal fer alguna cosa un poc més difícil. S'atrevirà Polp a
llançar l'àncora, caçar l'etiqueta, omplir-la i col·locar-la dins del
baül que li toca, tot al mateix temps mentre canta la cançó
pirata, bota a peu coix i explica acudits? —Saps què li diu un peix a
un altre? ...Res, no saben parlar!—. sí, tens raó, este és

un

acudit tan roín, tan roín, tan roín que segur que li pega als acudits
més xicotets.

Què has de fer?
1 Llig les paraules que hi ha dins del baül. Busca la idea
2

principal entre les etiquetes.
Completa les paraules de les etiquetes i escriu dins del
baül la paraula principal.

rep_ _ls

pexos de r_u

salmó
perca
anguila

vi_ví_pars
_ __fibis

ví_pars
o_

ovípars
rèptils
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truita
carpa

vivípars

amfibis

home

aus

dofí

cangur
gos

Classificar animals

Escriure la idea principal a un
grup de paraules

dra_

moren_
ma_ _ fers
rèp_ _ls

pitó

cocodril
sargantana

peixos de __ar

zebra
lleó
home

balena

fe_ _ns

lleó

tauró
mero
rap

am_ _bis

granota gripau
salamandra
cecília

cobra

llobarro
llenguado
sardina
lleo_ _ _d

orone _a
_us
corb
gavina

ànec
lloro
esparver gallina

jaguar

tigre
linx
pantera
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5.1.-LES PLANTES

Monedes

Tipus de fulles per la
seva forma i vores

A l'illa de les bruixes sense cap, hi ha un muntó de bruixes que
mesclen ingredients secrets per

fer les seues pocions. El

capità sempre que passa per l'illa els porta un muntó de fulles
prohibides, verinoses i estranyes perquè les bruixes puguen fer
els seus beuratges i els seus encanteris. A canvi, aconseguix unes
quantes monedes i una loció perquè no li caiga el cabell. Quan deixa
les monedes dins la vidriola els ulls se li n'ixen de les òrbites... És el
seu tresor secret per això l'amaga davall d'eixa cosa que està
damunt d'aquella altra, la que està

al costat d'això que pareix

que estiga allí, però en realitat està ací...

Què has de fer?
1 Pinta el marc de la fulla que s’ha venut.
Guarda a la vidriola els diners que ha guanyat.

2 Utilitza les fletxes com es veu a l’exemple

he venut la fulla amb
forma de cor

per 65 cèntims d’euro
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Tipus de fulles per la seva
forma i vores

Monedes

he venut la fulla amb
forma d’agulla

per 131 cèntims d’euro

he venut la fulla amb
vora dentada

per 301 cèntims d’euro
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Tipus de fulles per la seva
forma i vores

Monedes

he venut la fulla amb
forma allargada

per 82 cèntims d’euro

he venut la fulla amb
vora llisa

per 207 cèntims d’euro
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5.2.-LAS PLANTAS

Sustantivos

Partes de las plantas
Las brujas sin cabeza además de tener muchas arrugas, pelos en
las verrugas y uñas negras como el carbón también tienen mucho
dinero y mal genio. Los piratas visitan mucho a las brujas pues
acuden a ellas para comprar muchas cosas: pócimas para
enamorar,

ungüentos

para

tener

suerte,

hechizos

encontrar tesoros... pero para eso hacen falta

para

plantas,

hierbas, raíces, cortezas, flores y... pagan muchas monedas de
oro por ellas. Así que ¡¡A buscar plantas para poder vendérselas a
las brujas!! pero para poder encontrarlas primero hay que
conocerlas...

¿Qué tienes que hacer?
En cada parte de la planta encontrarás unos trozos
de palabras. Únelas para formar una palabra
relacionada con la jardinería y escríbela.

1

2 Rodea aquellas palabras que has formado que son
sustantivos.

dar

po

raíces:
tallo:

re

gar
pi

regadera

hojas:
no
flor:
rega

dera
-50-

regar

Sustantivos

Partes de las plantas

rra

tie ramas:
cer

nar

tronco:
abo raíces:

cre

frutos:

piar

lim
guera

man

ra

hojas:
flores:

higue
a

bono

lar
ramas:

tar

vigi

tronco:

plan
raíces:

gua

a

frutos:

da
aza

hojas:

reco

flores:

lectar
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5.3.-LES PLANTES

Atenció

Necessitats

El pitjor enemic d'un pirata no és ni l'exèrcit, ni altres pirates,
ni els caça recompenses. El pitjor enemic d'un pirata

és la

pesta del mar: l'escorbut, una malaltia que fa que caiguen les
dents i altres coses que no explicaré per si hi ha algú que acaba
de menjar. Per evitar l'escorbut cal escoltar la bruixa: —Si al teu
vaixell no vols un mort, planta un hort—. Per això, el capità
plantarà un hort, perquè les vitamines que hi ha a les fruites i
les verdures són l'única defensa contra l'escorbut.

Què has de fer?
Fixa’t en els elements (aigua, llum, aire) que li donarà

1 el jardiner a la planta.
2 Pinta la flor : Creixerà o es marcirà?

suficient
aigua

massa
aigua

poca aigua

suficient
aire

suficient
sol

massa aire

massa
sol

poc aire

poc sol
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Si li donem a la
planta qualsevol
dels elements
d’aquesta taula es
marcirà

Necessitats

Atenció
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Necessitats

Atenció
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5.4-LES PLANTES

Reconéixer oracions que diuen
el mateix

Funcions de les parts de
les plantes

El capità sap que conéixer el món de les plantes pot omplir els
baüls d'or i evitar

malalties fastigoses i terribles. Açò és una

cosa molt seriosa. Per això, li ha demanat a Victòria que després
de disparar els canons com de costum, netejar les armes i
arreplegar les cabines, faça: Examen de plantes!! I no valen
excuses del tipus: el lloro es va menjar els apunts, la mar ha
mullat la llibreta, m'han furtat els llapis... Qui no es presente i no
aprove es queda a terra. —Un pirata ignorant no té aguant—
canta el capità.

Què has de fer?
1 Llig el que diu la mestra. Explica-ho als teus pares,
companys o mestra o mestre.

2

Llig el que ha escrit Bucaner. Si el que ha escrit
significa el mateix que ha dit la professora, pinta la
bombeta, perquè ha entés el que ha dit Victòria. Si no,
ratlla-la.
Les plantes com els animals són éssers
vius i per tant estan vius.

Les plantes i els animals són éssers vius,
és a dir, estan vius.
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Funcions de les parts de
les plantes

Reconéixer oracions que diuen
el mateix

Les tiges dels arbres i arbustos són
dures i sempre són marró fosc, quasi
negre.
Les tiges dels arbres i els arbustos són
rígides i poques vegades de color
marró.
Les tiges de les herbes es poden
doblegar amb facilitat, solen ser de
color verd.

Les herbes tenen les tiges flexibles i
generalment són verdoses.
Les arrels estan davall del sòl, s’agafen
molt fort a la terra subjectant-la
perquè res s’emporte la planta.

Les arrels subjecten la planta al sòl.
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Funcions de les parts de
les plantes

Reconéixer oracions que diuen
el mateix

A l’interior dels fruits de les plantes es
formen les llavors.

Hi ha fruites que es s’anomenen llavors
que estan dins de les plantes.
Totes les plantes del món encara que
siguen diferents, tenen les mateixes
parts: tija, fulles i arrel.

Totes les plantes tenen tres parts:
arrel, tija i fulles.
La planta no cau perquè hi ha una
part que s’anomena tija que la subjecta,
és la part d’on ixen les fulles.

La tija sosté la planta perquè no caiga.
La tija ix de les fulles.
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6.1.-AIRE I AIGUA

Utilització de bitllets

Contaminació aire,
aigua, sól
Si hi ha algun lloc on s'alegren molt quan apareix el “Corb roig” és
Aigües Netes. És on el capità passa les vacances. Durant una
setmana deixa el vaixell al port i es posa a treballar d'Ecopirata.
S'encarrega de posar-li multes a tots els qui contaminen aigua,
sòl o aire. No es lliura ningú. Hui li ha posat una multa a una bruixa
tan menuda que en lloc d'escombra utilitzava una escombreta de
vàter. Li ha caigut un trosset súper xicotet de palla de
l'escombra i abans que caiguera a terra... Pren multa! I a veure
qui és el valent que s'atrevix a queixar-se. El capità s'ho passa
bomba i Aigües Netes està més neta que mai...

Què has de fer?
1 Pinta
2

el tipus de contaminació que està
provocant-se.
Amb fletxes unix els bitllets amb el dibuix fins pagar
la multa. Tin en compte que de cada bitllet poden eixir
diverses fletxes.

multa per contaminació: aire 115, aigua 345, sòl 550
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Contaminació aire,
aigua, sòl

Utilització de bitllets

multa per contaminació: aire 630, aigua 680, sòl 720

multa per contaminació: aire 475, aigua 145, sòl 250
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Contaminació aire,
aigua, sòl

Utilització de bitllets

multa per contaminació: aire 735, aigua 945, sòl 730

multa per contaminació: aire 965, aigua 900, sòl 875
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6.2.-AIRE Y AGUA

Adjetivos,“mb”,”mp”,”bl”,”br”

Cambios de estado
Nadie puede poner más multas que el capitán. El capitán
tiene el récord de multas puesta en un segundo, en un
minuto, en una hora, en un día y en una semana y así está
escrito en el libro de los récords piratas. Una vez le puso
230 multas a una bruja en menos de un minuto y antes de que
abriese la boca o cerrara un ojo... Pulpo quiere comprobar si
eso es posible, así que le ha pedido a Victoria que le prepare
una actividad en la que tenga que realizar muchas tareas
para entrenarse y batir el record de multas del capitán...
eso más que difícil es IMPOSIBLE.

¿Qué tienes que hacer?
1

Busca en los textos que hay dentro de los cuadros las
palabras con “mb”, “mp”, “bl”, “br” que estén mal
escritas y escríbelas bien.

la flecha del cartel que hable sobre los cambios
2 Pinta
de estado del agua.

3 Pinta los adjetivos que encuentres en los textos.
br: sombrero
bl: blanco
mp: limpia comprado
mb: alfombra

Con calor, el hielo se derrite
y cambia a estado líquido.
Me he conprado : Un sonbrero
vlanco y una alfomvra
linpia.
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Adjetivos,“mb”,”mp”,”bl”,”br”

Cambios de estado

mb: e
mp:
Alguien ha tirado en el canpo
verde del puevlo esconbros
peligrosos como cables.

br:
bl:

Tengo fievre alta por culpa
de los canbios de tenperatura.
El agua salada del mar al
calentarse mucho se
convierte en vapor.

mb:
mp:

Si hace mucho, mucho frío, el
agua puede canbiar a hielo.

br: a

Anparo dice que si el cielo
está nuvlado y hace frío
puede llover.

bl:

La sonbra de un árbol
grande protege de un sol
avrasador.
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6.3.-AIRE I AIGUA

Memoritzar dibuixos

Cicle de l’aigua

Una vegada la tripulació es va perdre pel desert, sense aigua van
estar a punt de morir perquè

en un desert resulta difícil

sobreviure més de dos dies sense beure... Però Bucaner va
utilitzar un truc que han utilitzat durant centenars d'anys els
pastors del seu poble. Va fer un forat i quan va trobar terra
humida va posar un poal buit dins i va tapar el forat amb un
plàstic. Quan el Sol va evaporar l'aigua que hi havia a la terra, el
vapor va pujar i en xocar amb el plàstic, es va refredar, es va
convertir en aigua, i va caure al poal. Així, gràcies a Bucaner van
aconseguir eixir del desert vius i van entendre això que diu que
“sense aigua no hi ha vida”.

Què has de fer?
1 Mira el dibuix del cicle de l’aigua, fixa’t bé en els
detalls. Intenta memoritzar-los.

És el cicle de l’'aigua: primer el
sol evapora l’aigua dels rius i
de la mar, eixa aigua es
convertix en vapor, en núvols
que després tornaran als rius i
a la mar en forma de pluja.

2

Cobrix el dibuix que has memoritzat amb un paper
per a tapar-lo. Intenta dibuixar tu els detalls del
dibuix.
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Cicle de l’aigua

Memoritzar dibuixos
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Cicle de l’aigua

Memoritzar dibuixos
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6.4.-AIRE I AIGUA

Oracions que diuen
el mateix II

L’aigua i canvis d’estat

—Terra a la vista !!, ¡Terra a la vista !!— cridava nerviós Polp des
del pal més alt del vaixell. —Però tros de besuc!!! Però, no t'has
adonat

que encara no hem eixit del port? Tu has d'avisar que

veus terra quan estiguem en alta mar... en alta mar i no ara— li
deia enfadat el capità. Quines ganes tenia el capità que Bucaner
tornara a fer el seu treball, però ara estava embolicat
preparant un examen per ser explorador i Victòria

estava

ajudant-lo amb algunes preguntes trampa com aquesta: —Què hi
en mig de la mar està la “a”

ha enmig de la mar?

Què has de fer?
1 Llig el que diu la mestra. Explica-ho als teus pares,
companys o mestra o mestre.

2

Llig el que ha escrit Bucaner. Si el que ha escrit
significa el mateix que ha dit la professora pinta la
bombeta, perquè ha entés el que ha dit Victòria.
Amb la temperatura l’aigua pot canviar
d’estat.

L’aigua segons faça fred o calor pot
canviar d’'estat.
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Oracions que diuen
el mateix II

L’aigua i canvis d’estat

Podem trobar aire en qualsevol part: Hi
ha aire als carrers, a les cases, a les
coves...

L’aire es troba a tots els llocs.

El gel és aigua freda en estat sòlid. Açò
passa quan refredem molt l’aigua.

A l’aigua freda la podem anomenar gel.

Quan fa fred el vapor d’aigua dels núvols
pot passar a estat líquid com la pluja.

El líquid com l’aigua es pot trobar a la
pluja, a la mar, als rius o als llacs.
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Oracions que diuen
el mateix II

L’aigua i canvis d’estat

Si l’aigua congelada, que està en estat
sòlid la calfem, es fon canviant a estat
líquid.

En calfar aigua congelada, s’evapora.

Quan els núvols es refreden el seu
vapor d’aigua es convertix en pluja.

La pluja apareix quan es refreda el
vapor d’aigua dels núvols.
Quan l’aire es mou diem que fa vent.

El vent és aire que es mou.
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7.1-EL PAISATGE

Polígons, eix de simetria

Banyar-se

Un pirata ha de saber nadar millor que una sirena perquè més
tard o més prompte acabarà a l'aigua. I millor que nadar han de
saber llançar-se des del trampolí, perquè és des d'on els llancen
quan els capturen, van de cap als taurons. El capità realitzarà
una demostració acrobàtica perquè la tripulació aprenga a botar
i a escapar de les cordes, dels sabres i dels taurons famolencs,
clar.

Què has de fer?

2

Si la bandera està roja dibuixa-li una xarxa perquè
no caiga a la mar: és perillós.
Si la bandera és groga dibuixa-li un flotador: cal
anar amb compte. Si la bandera és verda no dibuixes
res.
com hi ha bandera roja es dibuixa
una xarxa com aquesta

roja

1 quadrat
1 triangle

1

Pinta en el camí de caiguda els polígons escrits de
manera que el camí siga eix de simetria (la meitat en
una part, l’altra meitat en l’altra part).

-69-

Banyar-se

Polígons, eix de simetria

2 rombes
1 quadrat

roja

1 quadrat
1 triangle
1 rombe

1 rectangle
1 triangle

groga

verda
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7.2-EL PAISAJE

Adjetivos: sinónimos, antónimos

pleamar, bajamar
Una vez a la semana, o siempre que puede, Cocinero se va a
la playa para asarse como una sardina. Lo que más le gusta es
tomar el Sol y hacer crucigramas. Además, en una playa pirata
ves gente de toda clase, así

una vez vio a un pirata tan

pequeño, tan pequeño que su cabeza olía a pies... Y a un pirata
tan gordo tan gordo que cuando estaba tomando el sol vinieron los
ecologistas y lo echaron al mar pensándose que era una ballena
varada. Pulpo le avisa si hay pleamar o bajamar. Ayúdale a terminar
los crucigramas y averigua qué puede pasar si no escucha a Pulpo.

¿Qué tienes que hacer?
1

Si hay marea alta sumerge a Cocinero en el agua
pintándolo de azul como puedes ver en el ejemplo.

2

Une las palabras siguiendo el camino. Pinta de
azul el camino si llegas a un sinónimo y de rojo si
llegas a un antónimo.
¡¡¡pleamar!!!
alegre

Pleamar: Peligro
de inundación.
Pintar de azul

aburrido
divertido

festivo
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pleamar, bajamar

¡¡¡marea alta!!!

Adjetivos: sinónimos, antónimos

apagado

lleno

brillante
poblado
luminoso

vacío

tranquilo
pacífico
apacible

soleado

¡¡¡marea baja!!!

sombrío
plano
oscuro
llano
cristalino

inclinado

transparente
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sucio

7.3-EL PAISATGE

Memoritzar
un grup de números

Parts del riu

Després de molts dies buscant terra ferma, per fi l'han
trobada. A penes hi ha aigua, per això Bucaner recorrerà l'illa en
busca de rius. Porta un mapa especial per a pirates. En aquest
mapa totes les parts dels rius estan numerades i diu en quina
part del riu l'aigua és més bona. Bucaner ha quedat amb el capità
a la vora. Saps quant tardarà? No? si li lleves una v ho sabràs!!
Seixanta minuts (”una vora”).

Què has de fer?
Per fer aquesta activitat busca algú que et vigile per a
no caure en la temptació de fer trampes.

1 Troba el número que Bucaner està buscant. Hauràs de

2
3

memoritzar-lo.
Intenta recordar-los agrupant-los de dos en dos i
repetint-los al teu cap. A l’exemple seria: vint-iquatre, cinquanta-set i vint-i-u.
Quan cregues que els saps escriu-los.
2 4 5 7 2 1 el naixement

102389
la ribera

7 3 2 8 4 2 l’afluent

Els números del
naixement són:

245721

la desembocadura

la vora

967524

157428
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Memoritzar
un grup de números

Parts del riu

245721
102389

967524

732842

157428

245721
102389

967524

732842

967524

Els números de
la vora són:

157428

245721
102389

Els números de la
desembocadura són:

732842

157428

-74-

Els números de
la ribera són:

7.4-EL PAISATGE

Reconéixer oracions que diuen
el mateix

Vocabulari relacionat amb
les muntanyes i els rius

El vaixell ha arribat a la mar preferida pels pirates, és la
mar del vent Amic. S'anomena així perquè en ella viu un vent
molt xafarder i xarrador, però molt lleial. Quan arriben a
aquesta mar els pirates criden: —Que el vent més amic em
diga el que dic— i llavors quan criden qualsevol cosa el vent
els repetix el mateix que han dit si no hi ha enemics a la
vista, però si hi ha enemics a la vista, el vent els torna
unes altres paraules. Victòria no s'ho creu per això
comprovarà si és veritat o és una altra de les bromes del
capità.

Què has de fer?
1 Llig el que diu Victòria i llig el que diu el vent.
2

Si diuen coses distintes significarà que hi ha enemics,
per tant cal parar: pinta el senyal de “parar”. Si diu el
mateix significarà que no hi ha enemics a la vista i
per tant poden passar: pinta el senyal de “seguisca”.
Mira l’exemple:

Estic al riu

Estic a la ria

Estic a
l’a fl uent

Estic al
ll ac
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Vocabulari relacionat amb les
muntanyes i els rius

Reconéixer oracions que diuen
el mateix

Estic menjant
al monticle

Estic al peu de la
muntanya

Estic menjant
a la muntanyola

Estic al cim
de la muntanya

Estic al
delta del riu

Estic llavant-me
al rierol
Estic
llavant-me
a la riera

Estic al
naixement
del riu

Vaig cap a la
desembocadura del riu

Estic berenant
a la costa
Estic berenant
a l’esplanada

Vaig on
acaba el riu
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8.1-MÀQUINES

Cossos geomètrics,
multiplicació

Reconéixer màquines simples

Han arribat a l'illa de les bruixes sense cap. Les bruixes són bruixes
normals, molt expertes en l'art de l'endevinació però moltes
vegades perden el cap i diuen vertaders disbarats. El capità ha
visitat la bruixa Esmeralda, experta en esbrinar on hi ha joies,
brillants i diamants. La bruixa Esmeralda baralla les seues cartes i
en descarta dos: una diu quina joia pot trobar, la segona prop de
quin objecte pot estar. Però el més estrany és que per tal que
vaja traient les cartes, cal cantar-li les taules de multiplicar. Tu
entens alguna cosa?

Què has de fer?
1 Unix cada objecte amb el seu nom amb una línia.
2

Porta la línia fins a la carta amb el cos geomètric que
li correspon segons s’'indica entre parèntesi.

3 Resol les multiplicacions.
forqueta
(prisma)

cilindre

alicates
(piràmide)

piràmide prisma con
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3 x 3= 9
4 x 4=16
6 x 3=
9 x 5=
8 x 7=
7 x 6=
3 x 8=

Cossos geomètrics,
multiplicació

Reconéixer màquines simples

2 x 3=
6 x 7=
9 x 9=
3 x 8=
4 x 5=
5 x 5=
8 x 6=

9 x 10=
8 x 8=
7 x 4=
2 x 4=
6 x 2=
4 x 10=
7 x 7=

tornavís
(cilindre)

engranatge
(piràmide)

trencanous

obrellaunes

(prisma)

(con)
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Cossos geomètrics,
multiplicació

Reconéixer màquines simples

2x9=
7 x 5=
3x4=
6 x 6=
4 x 4=
5 x 10=
6 x 4=

9 x 7=
5 x 8=
8 x 4=
9 x 5=
8 x 10 =
7 x 8=
3x5=

tallaungles
(cilindre)

caragol
(con)

tisores
llevataps

(piràmide)

(cilindre)

balança
(prisma)
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8.2-MÁQUINAS

El verbo: ayer/hoy/mañana

Diferenciar máquinas
simples de complejas
Pulpo se ha comprado una bola de adivinación, hay que
concentrarse, frotarla y decirle un disparate que empieza así
“Bola que mola, dime hola y no me cuentes ninguna trola”
entonces la bola adivina

cosas del presente, del pasado y del

futuro. Pero ha ocurrido una tragedia, Huesos ha disparado el
cañón y en vez de poner una bola de cañón se ha equivocado y ha
utilizado la bola de cristal de Pulpo. Menos mal que la bola sigue
funcionando pero dice cosas raras y se le olvidan los verbos,
ponlos tú...

¿Qué tienes que hacer?
1

Teniendo en cuenta el tiempo (ayer, hoy, mañana)
escribe correctamente el verbo en la línea vacía de la
oración.

2 Rodea las palabras que sean máquinas complejas.
correrá muy
Mañana el coche _________
deprisa.
correr

Hoy yo____________ fideos con la
cuchara que tiene forma de moto.
comer
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Diferenciar máquinas simples
de complejas

El verbo: ayer/hoy/mañana

Mañana _________ la rueda dentro
del ascensor.
caer
Hoy las tijeras _________ encima del
microondas.
estar
Ayer __________ las pinzas sin
querer.
lavar
Mañana _________y se mojarán la
pala del jardín y el cortacésped.
llover
Ayer tu primo __________la bicicleta
y un martillo.
perder
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8.3-MÀQUINES

Memòria: agrupar números

Ordenar invents a
través del temps
Al mercat de l'illa pots trobar qualsevol classe d'objectes , el
capità ha enviat Ossos perquè l'informe sobre quines coses li
podrien interessar. Ossos coneix molt bé els gustos del capità,
és molt agarrat, per això cal fixar-se en les coses més barates.
L'únic problema és que Ossos només coneix els números fins el 999,
per tant, per recordar el preu, utilitza una estratègia que li
ha ensenyat Victòria: primer mira la xifra més xicoteta amb la
que comença el preu i després agrupa els números de dos en dos
o de tres en tres i els memoritza.

Què has de fer?
els invents col·locant dins de la casella un
1 Ordena
“1er, 2n o 3er, segons l’ordre en què es van crear.

2
3

Busca en les caixes que hi ha davall dels dibuixos
el número menor (el que comença per la xifra més
xicoteta) i selecciona’l.
Intenta recordar totes les xifres del número
agrupant les xifres (de 2 en 2 o de 3 en 3). Repetix-los
al teu cap i quan cregues que ja els has memoritzat
escriu-los sense mirar al diàleg de Cuiner.

102331
2

500343

3

102331

1

653209
-82-

Ordenar invents a
través del temps

Memòria: agrupar números

354183

934054

732397

336576

248221

652342

2198438

6543219

7243912

46543243

87453242

91763211
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8.4-MÀQUINES

Reconéixer de què
està parlant-se

La importància
dels grans invents

Victòria ha preparat aquesta classe per parlar dels grans
invents. Hi ha col·leccionistes que busquen antiguitats, invents...
i paguen molt bé. Per això, un pirata no només ha d'encegar-se amb
la brillantor de l'or, una cosa vella plena de teranyines pot
amagar una antiguitat molt valuosa i es pot vendre per molts
baüls plens d'or. Victòria ha demanat a Ossos si pot aguantar els
cartells que utilitzarà durant la classe fent alguna estructura
amb els seus ossos.

Què has de fer?
1 Llig i respon: De què va el text? Emmarca la
paraula més important ( és la que més es repetix).

2 Assenyala el dibuix relacionat amb el text.
3 Només per a atrevits: respon al teu mestre, o als teus

pares: Quines coses es diuen sobre la paraula que has
emmarcat?

1.- La impremta ha permés que el coneixement arribe a
totes les persones de forma fàcil.
2.-Amb la impremta es copiaven ràpidament els llibres.
3.-La impremta era com una fotocopiadora.
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La importància
dels grans invents

Reconéixer de què
està parlant-se

1.-L’'arada pot tindre diverses formes.
2.-Molts animals com els bous, cavalls o mules poden
utilitzar-se per estirar l’arada.
3.-L’arada va fer que es pogueren plantar més plantes i
per tant, que hi haguera menys fam.

1.-El telègraf està connectat per cables i funciona amb
electricitat.
2.-El telègraf va ser el primer invent que va fer que dos
persones pogueren comunicar-se entre elles des de llocs
allunyats.
3.-Molta gent utilitzava el telègraf normalment per
comunicar-se.
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La importància
dels grans invents

Reconéixer de què
està parlant-se

1.-La màquina de vapor va ser un gran invent.
2.- La màquina de vapor podia fer en un minut el treball
que diversos hòmens feien en dies.
3.-La màquina de vapor no es cansava.
4.-El tren utilitzava una màquina de vapor per moure’'s.

1.-Abans, moltes persones jóvens i xiquets morien
perquè hi havien moltes malalties i no hi havien
medicines.
2.-El descobriment de les medicines (vacunes, antibiòtics)
va fer que la gent es curara i arribara a viure més temps.
3.-Hi ha moltes classes de medicines.
4.- Les medicines es venen en les farmàcies.
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9.1- LA LOCALITAT

Sumes i restes portant-ne

Comerços

El capità està nerviós perquè és dia de mercat i cal gastar
diners. El capità és molt agarrat, per no donar no dóna ni les
hores ni les gràcies i segons diuen les males llengües si es posa al
sol no dóna ni ombra. El capità ha demanat a Polp que seguisca
Bucaner perquè no malgaste els diners i compre

només les

coses que fan falta. Al vaixell cal estalviar perquè prompte
hauran de pintar-lo i això costa molts diners.

Què has de fer?
1

Esbrina el que es gastarà sumant el que valen les
coses que compra. Resta-li al que té a la cartera el que
s’'ha gastat.

2 Escriu el nom del comerç on està comprant.
32
anell, medalló + 18
em gastaré 50

si tens a la cartera

rellotge, polsera

i et gastaràs quan pagues,
et quedaran

la joieria
Estic a____________________
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55
50
5

Comerços

Sumes i restes portant-ne

15
llibres, grapadora + 39

revistes, llapis, llibretes

si tens a la cartera

72

i et gastaràs quan pagues
et quedaran

em gastaré

Estic a____________________

29

llonganisses, fetge
carn picada, ossos

si tens a la cartera

+ 26

63

i et gastaràs quan pagues
et quedaran

em gastaré

Estic a ____________________

34

caragols, martell
pala, mànega

si tens a la cartera

+ 37

i et gastaràs quan pagues,
et quedaran

em gastaré

Estic a ____________________
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80

Comerços

Sumes i restes portant-ne

55
cotxes, motxilles + 7

peluixos, ninos

si tens a la cartera

70

i et gastaràs quan pagues
et quedaran

em gastaré

Estic a ____________________
cadells, tortugues,
peixos, ocells, gàbies

17
+ 67

si tens a la cartera

93

i et gastaràs quan pagues
et quedaran

em gastaré

Estic a ____________________

16
+ 18

dolços, magdalenes
rosquilletes, pa

si tens a la cartera
i et gastaràs quan pagues,
et quedaran

em gastaré

Estic a ____________________
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41

9.2-LA LOCALIDAD

Concordancia artículo,
sustantivo y adjetivo

Elementos de la ciudad

Los piratas buscan oro, joyas... cualquier tesoro. Pero no siempre
los tesoros están enterrados en una isla secreta. A veces hay
que pasarse por alguna joyería o algún banco que suelen estar en
las calles principales de las ciudades. Una vez Bucanero buscaba
una joyería y le dijeron que podría encontrarla pasando el paso de
cebra. Estuvo todo el día mirando a ver si veía pasar alguna cebra
pero no vio ninguna, así que se volvió enfadado y sin nada al barco...
Luego fue Pulpo a buscar la joyería y lo cazaron para venderlo en
una pescadería... Huesos también fue y en vez de joyas vino con
treinta perros colgados mordiéndole los huesos... nadie quiere
abandonar el barco. Irá Cocinero pero con la ayuda de Bucanero,
que desde el barco y con un catalejo y un espejo, le dirá por dónde
tiene que ir.

¿Qué tienes que hacer?
1 Lee la oración incompleta.
2

Busca entre las palabras que aparecen en las
etiquetas las palabras que faltan. Escríbelas.

las aceras ________
amplias
La gente pasea por _____
barrio
del ________.
los las
la

piscina
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amplia

amplias
barrio

Concordancia artículo,
sustantivo y adjetivo

Elementos de la ciudad

Una persona herida tiene ____mano________
Se dirige hacia el ____________ para curarse
hinchada hinchado

los
la

juzgado
las

ambulatorio

A las 12 de la mañana________curas salen
de _____ __________ después de rezar
los
el

las

museos

iglesias

¡Ten cuidado! ______ coche _______ va
muy deprisa por la _________
rojo

esos

rojos

esa
ese

acera
roja

calzada

_____edificio ________ donde están
entrando los policías es la ___________
esos
esa

blanca

blancas
blanco

ese
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chatarrería
comisaría

9.3- LA LOCALITAT

Memòria: agrupar paraules

Senyals de circulació

Com els pirates tenen por de deixar el vaixell i moure's per la
ciutat, Victòria

ha pensat deixar unes quantes botelles amb

missatges secrets per la ciutat, perquè els pirates es tornen
bojos per trobar una botella amb un missatge secret dins. Ara li
toca a Cuiner, ha de seguir el camí que li ha dit Victòria, no l'ha de
veure ningú, ha d'arreplegar la botella, obrir-la, memoritzar les
paraules secretes i deixar la botella exactament com la va
trobar perquè ningú sospite. Per poder recordar les paraules
cal utilitzar un truc: abans de memoritzar-les s'han d'agrupar
per familiaritat (que es relacionen). I tot açò cal fer-ho a la
nit, en silenci i sense ser vist ni escoltat. Fàcil? Fes-ho a veure...

Què has de fer?
1 Començant per Cuiner seguix amb fletxes el camí
2

que t’indiquen.
Memoritza les paraules agrupant-les per relació.
Quan les hages memoritzat, escriu-les (clar, sense
mirar).

moto, pollastre,
carnisseria, bicicleta,
patí, carn

1. Parada de taxis
2. Precaució: bicicletes
3. Paraules a memoritzar

paraules
relacionades
amb rodes

paraules
relacionades
amb carnisseria

moto, patí, bicicleta, carnisseria, carn, pollastre
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Senyals de circulació

Memòria: agrupar paraules

rodes, sabates, cotxe,
calcetins, peu,
volant, dits

1. Prohibit avançar
2. Parar
3. Precaució: obres
4. Paraules a memoritzar
5. Encendre llums
6. Precaució: perill
7. Prohibit passar vianants
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Senyals de circulació

Memòria: agrupar paraules

vorera, flauta, xiulet,
semàfor, carrer, tambor

1. Velocitat 30km/h
2. Prohibit passar
3. Paraules a memoritzar
4. Cedisca el pas.
5. Precaució: rotonda
6. Prohibit passar amb bicicleta
7. Precaució: Col·legi prop
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9.4- LA LOCALITAT

Reconeixer la idea
més important

Obligacions dels ciutadans

El capità té un problema, encara que han ancorat i estan
tranquils, al port, un grup de cotorres negres o “rebolicapirates” han pujat al vaixell a predicar. Les

“rebolica-pirates”

són dones que volen que els pirates deixen la mar i tornen a viure
a les ciutats. Parlen i diuen coses negatives d'estar a la mar i les
meravelles de viure a les ciutats. Com són molt cridaneres i
cotorres, quan els pirates

troben

una “rebolica-pirates” es

posen taps a les oïdes per no acabar bojos. Però si no entens
què diuen ho tornen a repetir i a repetir i a repetir...

Què has de fer?
1

Llig i respon: De què va el text? Emmarca les
paraules més importants (són les que es
repetixen).

2 Quina d’aquestes oracions és la més important?
Assenyala-la.

Els ciutadans hem de cuidar els senyals de circulació i els cotxes.
També els ciutadans hem de cuidar els edificis, els carrers i les
engrunsadores perquè si no ho fem poden haver-hi molts
accidents.
Hi ha molts cotxes a les ciutats.
Els ciutadans hem de cuidar la
nostra ciutat.
.
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Reconeixer la idea
més important

Obligacions dels ciutadans

Llançar brutícia com papers, plàstics, envasos, llaunes a
terra és molt perillós. Algú es pot fer mal amb les llaunes o les
botelles, tallar-se o entropessar amb elles. La brutícia com els
plàstics i els papers van volant on els porta el vent, no
desapareixen i també poden ser perillosos. Les restes de menjar i
la brutícia atrau molts animals que s’alimenten d’aquestes restes.
Deixen les seues caques i el seu pipi on mengen i ho embruten tot
encara més. Açò pot portar malalties als qui juguen per eixe lloc.

Les rates estan a les ciutats.
La brutícia als carrers és perillosa.
Els gossos són bruts.

Els senyals de circulació existixen perquè tots ens
entenguem quan circulem per la ciutat i les carreteres. Així
evitem accidents. Gràcies als senyals podem anar més tranquils
perquè sabem el que pot passar. Si el semàfor està verd sabem que
podem passar tranquil·lament, però si es torna ambre has de
donar-te pressa perquè prompte canviarà a roig i els vehicles
començaran a moure’s i passaran pel carrer.

Hi ha molts semàfors a les ciutats.
Tots entenem els senyals de circulació.
Els senyals de circulació eviten accidents.
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10.1-LES PROFESSIONS

Problemes, metres (m),
quilograms (kg), litres (l)

Professions

Cinc batalles, deu tempestats i quatre accidents amb balenes
han deixat el vaixell fet un colador. El capità ha baixat al port i ha
anat al mercat per buscar qualsevol classe de professional que
l'ajude a arreglar les destrosses. Si no contracta ningú el vaixell
s'enfonsarà en menys de dos dies. El procediment per trobar
treballadors és molt fàcil, només cal pujar a un tamboret i cridar
“Or per a qui m'ho arregle sense por !”, ensenyar una bossa d'or
el més pesada possible, i en un tres i no res apareixeran tots
els treballadors que necessites...

Què has de fer?
1 Subratlla el professional que necessita el capità.
2
3

Anota als espais “____” una “l” si s’utilitzen litres,
una “m” si s’utilitzen metres i una “kg” si s’utilitzen
quilograms.
Resol el problema, té dos preguntes per contestar.
Utilitza les caselles per fer les operacions.

Necessite un: pescador, mecànic, entrenador, pintor, banquer
M’agradaria contractar algú que m’arregle els clavills que hi ha a la
paret i pinte la cabina. Si tinc 66___
l de pintura i m’han deixat uns
25____
l de pintura. 1.-Quina quantitat de pintura tinc? 2.-Si em cauen
12____
l Quanta pintura em quedarà?
1

2

66

+ 25
Tinc 91

91
- 12

l
_____
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Em quedaran

80 _____
l

Professions

Problemes, metres (m),
quilograms (kg), litres (l)

Necessite un: obrer, informàtic, carnisser, electricista, llanterner
Necessite un professional que pose un endoll a la cuina i dos llums al
saló. Crec que necessitarà 3_____ de cable per a la cuina, 15 per al
corredor i 46 per al pis de dalt. Ací jo tinc 89_____de cable.
1.-Quina quantitat de cable necessitarà en total?
2.-Quina quantitat de cable li sobrarà?

2

1

-

+
Necessitarà

_____

li sobraran

_____

Necessite un : policia, pastor, agricultor, fuster, obrer
Vull unir el menjador amb la cuina i vull llevar una paret i posar-ne
una altra . Tinc un muntó de rajoles que pesen 53____i un muntó
d’arena que pesa 38 ____ .
1.-Quant pesa tot?
2.-Si li deixe 19 ____ d’arena al meu germà, quanta arena em
quedarà?
2

1

-

+
Tot pesa

_____
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Em quedará

_____

Professions

Problemes, metres (m),
quilograms (kg), litres (l)

Necessite un : mestre, bomber, vigilant, jardiner, vidrier
Necessite un professional que arregle el jardí, netege les males herbes,
pode els arbres, regue la gespa i les flors. Tinc un bidó amb 65____
d’aigua per a regar i aquesta nit ha plogut 18 _____ d’aigua.
1.- Quina quantitat d’aigua tinc?
2.-Si he gastat 27_____d’aigua, quina quantitat d’aigua em queda?

2

1

-

+
Tindré

_____

Em quedaran

_____

Necessite ... secretària, advocat, sastre, agricultor, forner
Necessite algú que em faça uns vestits per a aquest hivern. Si tinc
43 ____de tela roja i 39____de tela d’altres colors...
1.- Quina quantitat de tela tinc?
2.-Si se m’'han trencat 13 ____ de tela, quina quantitat em quedarà?

2

1

+
Tinc

_____
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em quedarà

_____

10.2-LAS PROFESIONES

Concordancia sujeto y verbo

Sectores y atención al ciudadano
Peor que una indigestión de gambas podridas es una hora
escuchando a la lía-piratas hablando sobre las ciudades y las
grandes ventajas de dejar el mar y volverse un ciudadano de
tierra. Pulpo se ha puesto unos grandes tapones para no
escucharla... pero hay que leer los labios para saber lo que dicen
porque si te pregunta alguna cosa y no la sabes empieza desde el
principio a soltar su sermón...“¿No te gustaría ser carpintero?”
le ha preguntado la lía-piratas “con tus brazos podrías hacer
muchos muebles, ¿No te gustaría hacer, por ejemplo ,mesitas de
noche?” “No.” le ha contestado Pulpo “imposible, yo por la noche
duermo, tendría que hacerlas por el día”.

¿Qué tienes que hacer?
1 Pinta el verbo que está correctamente escrito.
2 Pinta de qué sector profesional se está hablando.
El ayuntamiento dan
comedor.
Seguridad

da becas para el

Sanidad

Servicios
sociales Educación

Los bomberos llega llegan rápidos cuando hay
un incendio.
Seguridad

Sanidad
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Servicios
sociales Educación

Sectores y atención
al ciudadano

Concordancia sujeto y verbo

Las familias que tiene tienen problemas económicos pueden pedir ayuda en el ayuntamiento.
Seguridad

Sanidad

El ejército ayuda ayudan
situaciones de catástrofes.
Seguridad
Los niños van
Seguridad

Sanidad
va

Servicios
sociales Educación
a los ciudadanos en

Servicios
sociales Educación

al colegio para aprender.

Sanidad

Servicios
sociales Educación

Los policías detiene detienen a los ladrones para
proteger a los ciudadanos.
Seguridad

Sanidad

Servicios
sociales Educación

La ambulancia lleva llevan a los enfermos
al hospital.
Seguridad

Sanidad
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Servicios
sociales Educación

10.3-LES PROFESSIONS

Memòria: agrupar paraules

La fabricació
El

capità

pensa

què

passaria

si

les

“rebolica-pirates”

aconseguiren que els pirates se n'anaren. Què

faria? Es

convertiria en un pirata de terra? En lloc de vaixells què
atacarien? Camions? El capità no es porta bé amb la gent de la
ciutat. A l'última ciutat que va estar es va encapritxar amb un
autobús, quan va pujar per a veure'l li va preguntar al conductor
quant costava. —Cinc euros— li va dir. —Llavors que baixe la gent
que me'l quede— va respondre molt seriós el capità. —Estarà de
broma— li va respondre el conductor, —el que costa cinc euros
és el bitllet—. El capità va aclarir: —Jo no li he preguntat pel
bitllet, li he preguntat per l'autobús i com ja m'ha dit el preu, me'l
quede—. I així van estar barallant-se tot el dia fins que va arribar
Victòria.

Què has de fer?
1 Posa amb fletxes cada rètol al seu lloc.
2

Una vegada col·locades les etiquetes al seu lloc
intenta memoritzar les paraules. Et costarà menys
del que creus perquè estan relacionades. Quan
cregues que te les saps, anota-les sense mirar.
sardines,
llaunes

fàbrica
conservera

llaunes de sardines
botiga d’alimentació

Ara recorda

sardines i llaunes fàbrica conservera llaunes
de sardines botiga d’alimentació
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La fabricació

Memòria: agrupar paraules

jogueteria
plàstic i pintura

cables, pantalla,
caragols,circuits

nines

fàbrica joguetera
fàbrica tecnològica

televisors

Ara recorda
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botiga
d’electrodomèstics

La fabricació

Memòria: agrupar paraules

escorxador
panificadora
porcs

embotits
carnisseria

farina

Ara recorda
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panaderia
pa

10.4-LES PROFESSIONS

Reconéixer la idea més
important

Sectors econòmics

La rebolica-pirates s'ha donat compte que els pirates porten
taps a les orelles i està cansada perquè no li fan cas, per això ha
canviat de plans. Ha enviat una sirena rebolica-pirates: amb la
seua veu dolça i els seus meravellosos càntics poden convéncer
tothom de com és de fantàstic deixar la professió de pirata i
buscar altres professions més útils. A més, en lloc de parlar-li a
la tripulació se n'ha anat directament a pel capità, sap que si
ell deixa el vaixell i torna a terra, tots els altres no tindran més
remei que deixar el vaixell

i tornar a les seues cases. Però el

capità és molt capità. Potser aconseguirà enamorar-lo, però
que deixe el vaixell... això, això és senzillament impossible.

Què has de fer?
1

Llig i respon De què va el text? Emmarca les
paraules més importants ( són les que es repetixen).

2 Llig el que diu el Capità. Quina d’aquestes oracions
posaries com a títol?

Les professions es classifiquen en tres grups. Les professions
del grup primari treballen en la naturalesa. Les professions
del grup secundari treballen en les fàbriques i les professions
del grup terciari treballen donant servicis a les persones.
Hi ha moltes classes de professions.
Les professions es poden dividir en
tres grups.
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Reconéixer la idea més
important

Sectors econòmics

Treballar és molt important perquè quan es treballa en alguna
professió es guanyen diners i amb eixos diners es poden comprar
moltes coses. Treballar també és important perquè es coneix molta
gent. Treballar també és important perquè aprens moltes coses.
Treballar també és important perquè un treballador sent que està
fent alguna cosa important i se sent bé.

Si. treballes guanyes diners.
Treballar és important per moltes coses.

Hi ha molts treballs que estan en contacte amb la naturalesa . En
el camp els treballs que estan en contacte amb la naturalesa són
els que treballen per obtindre llet, fruita o verdures, com per
exemple els agricultors, pastors o jardiners. Altres professions en
contacte amb la naturalesa són els pescadors que treballen a la
mar pescant i els miners que s’ocupen de les mines i agafen carbó
i minerals .
Els. treballs en la naturalesa poden
realitzar-se al camp, a la mar o a les
mines.
Agricultor és un treball que es fa en la
naturalesa.
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Reconéixer la idea més
important

Sectors econòmics

Algunes professions utilitzen màquines i ferramentes per
convertir unes coses senzilles en altres més complicades, per
exemple, si s’utilitzen unes màquines i ferramentes, la pell de vaca
es pot convertir en unes sabates. Amb les ferramentes i màquines
adequades les fruites es poden convertir en melmelades, i els
peixos en conserves de peix. Unes màquines i ferramentes especials
permeten que dels minerals es traguen metalls com el ferro, l’'or,
l’acer, el coure; i amb la fusta, cadires i mobles. Tot açò sol fer-se en
tallers o fàbriques.
.
Algunes
professions utilitzen màquines
per convertir unes coses en altres.
De la fusta es poden fer cadires i mobles.

Algunes professions es dediquen a donar servicis a altres persones
és a dir, a ajudar els altres. Per exemple, els cambrers ajuden servint
begudes, els cuiners ajuden fent menjar, els metges ajuden curant,
els mestres ajuden ensenyant, els conductors conduïxen a altres
persones on volen anar, els venedors venen les coses a les
persones, els periodistes ajuden informant la gent, els hòmens i
dones de la neteja ajuden netejant i ordenant les cases.

Els. hòmens i dones de la neteja netegen
i ordenen les cases.
Algunes professions es dediquen a ajudar
els altres.
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11.1-SOL, LLUNA, TERRA

Taules, cm,
doble, triple, meitat

Continents

En la taverna del “cranc boig” la tripulació explica les seues
aventures, —Recordeu aquella vegada que ens van atacar doscents indis i li preguntem a Polp si eren amics o enemics i Polp
contesta : Jo crec que són amics perquè van tots junts—.
—Jajajaja— van riure tots. —Quina polpada més grossa, si és per
ell els convida a xocolata i magdalenes— . Encara sort que van eixir
volant perquè aquells indis eren caníbals i quan van veure Cuiner
es van tornar bojos de fam...

Què has de fer?
el mapa completa la taula. Anotant en cada
1 Mirant
continent els viatges que s’'han fet.

2
3
4

En la taula hi ha un continent pintat. Posa una “d”
en el continent que té el doble de viatges i una “t”
en el continent que té el triple de viatges.
Mesura amb un regle els centímetres que mesura la
trajectòria del vaixell. Anota-ho al primer buit que
trobaràs al diàleg del personatge.
Calcula el doble (dues vegades) del que has mesurat i
el triple (tres vegades) i escriu-ho al diàleg.
1
Hi ha ______
cm
el doble és_____
2 cm
i el triple_____
3 cm
30

continents viatges

Europa 30

d Àfrica

60
1cm
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60

Taules, cm,
doble, triple, meitat

Continents

64

17

32

11
67
19

96

continents viatges
Hi ha ______ cm
el doble és_____ cm
i el triple_____ cm

Europa
Àfrica
Oceania
Àsia
Amèrica
del Nord
Amèrica
del Sud
Antàrtida
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Taules, cm,
doble, triple, meitat

Continents

17

134

96

48
144
91

5

continents viatges
Hi ha ______ cm
el doble és_____ cm
i el triple_____ cm

Europa
Àfrica
Oceania
Àsia
Amèrica
del Nord
Amèrica
del Sud
Antàrtida
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11.2-SOL, LUNA, TIERRA

Ordenar oraciones de 6
palabras

Cambios estacionales

Hay tormenta en el mar, así que los piratas juegan al dominó de
palabras, forman oraciones con palabras, cuentan

historias y

chistes malos de piratas “¿Cuál es el mar que hace más daño?...
pues el mar Tillo”, “¿Por qué Pulpo cada vez que entra en la cocina
sale?... pues porque en la cocina hay un tarro que pone sal ”,
“¿Por qué Cocinero cuando hace frío pone las cebollas en la
ventana?... pues porque hace un frío que pela...”.

¿Qué tienes que hacer?
las palabras para formar una oración con
1 Ordena
sentido.

2 Subraya la estación del año y el mes en el que

crees que pasa lo que cuenta la oración formada.
s

os

da
n
a
f
bu

abr

m
saca
y

igo

las

los
invierno, agosto,
enero, otoño,
primavera, mayo

s

Sacamos los abrigos y las bufandas
primavera, julio,
invierno, octubre,
noviembre, otoño,
verano, septiembre

en

chu abrimos
fam
os
y
ventanas
res
o
d
a
l
i
vent
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Cambios estacionales

verano, mayo,
invierno, agosto,
noviembre, otoño,
primavera, enero

en

el

flores

Ordenar oraciones de 6
palabras

o

p
cam

muchas

encendemos

hay

he

s

primavera, julio,
otoño, octubre,
agosto, invierno,
enero, septiembre

los

verano, marzo,
invierno, agosto,
noviembre, otoño,
primavera, mayo

y
estufas

o
n
a
z

li
uti
las
mantas

com

lad

em

os

os

es

y

or
d
a
ñ
ba

os

los

primavera, julio,
otoño, agosto
enero, invierno,
octubre, septiembre

aen

bo

c

ár

de

les

m
saca

hojas

las
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11.3-SOL, LLUNA, TERRA

Memòria: Unir paraules
en una oració

Els astres

—Per fi un botí que no té fi!!— va dir el capità alçant un estrany
llibre. —És un llibre de contrasenyes— va explicar el capità —ací
dins estan les contrasenyes que calen per anar a l'Illa Negra.
Tots els anys, a l'Illa Negra, els pirates més valents i llests es
reunixen per xarrar de tresors, batalles, botins i monstres
marins... Però no tothom pot entrar-hi, només ho poden fer
aquells que sàpien de memòria les paraules secretes. Al llibre
que han trobat estan escrites les paraules que cal recitar per
poder entrar a l'Illa Negra. El llibre té 365 pàgines, una pàgina per
a cada dia, una pàgina, una contrasenya.

Què has de fer?
1

Cerca i assenyala aquelles oracions que siguen correctes.

2

De les Oracions assenyalades escriu les paraules pintades.

3

Crea amb aquestes paraules una oració amb sentit.

4

Repetix-la i quan cregues que ja la saps escriu-la sense
mirar-la.
Els punts cardinals són tres: nord, sud i oest.
Els núvols estan a l’atmosfera.
Els estels es veuen xicotets perquè estan molt lluny.
La Lluna és el satèl·lit del planeta Mart.
Si intentes recordar les paraules sense ordre et
resultarà més difícil que si les intentes memoritzar
unides en una oració amb sentit.
núvols, els, estan, lluny
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Els núvols estan lluny

Memòria: Unir paraules
en una oració

Els astres

La Lluna es veu perquè la il·lumina el Sol.
El Sol ix per l’oest i es posa per l’'est.
La Lluna es mou, és un satèl·lit i no un planeta.
A la part de la Terra il·luminada pel Sol és de nit.
La Terra és un planeta quadrat igual que la Lluna i el Sol.
La Terra està envoltada d’una capa d’aire que es diu atmosfera.
A l’atmosfera trobem la mar i els rius.

Escriu les paraules que cal memoritzar

Escriu una oració amb eixes paraules

Cobrix les paraules i escriu ací l’oració
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Els astres

Memòria: Unir paraules
en una oració

Els estels es veuen xicotets perquè estan a prop.
Els estels són tots iguals.
El Sol és l’'estel més proper a la Terra.
Els estels són com els planetes però amb llum.
Els estels com el Sol es mouen en ziga-zaga.
A voltes la llum del Sol calfa molt i pot arribar a cremar.
Els estels són diferents, es diferencien per la lluentor,
color, grandària i calor.

Escriu les paraules que cal memoritzar

Escriu una oració amb eixes paraules

Cobrix les paraules i escriu ací l’oració
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11.4-SOL, LLUNA, TERRA

Reconéixer un possible títol

Rotació i traslació
—Per les barbes d'una sardina podrida!!!— va dir el capità quan va

veure que els perseguia “la Balena Negra”, el vaixell amb més
canons de tots els oceans. Tots tenien por perquè era un vaixell
molt més gran que el del capità i com tenia més veles també anava
més de pressa. Li deien “la Balena Negra” perquè es menjava tots
els vaixells pirates que trobava. Quan semblava que anaven a ser
capturats el capità va mirar al cel i va veure que la lluna estava en
quart creixent, per això virà i va seguir un camí secret ple de
roques. Així va ser com “la Balena Negra” va acabar trencant-se en
xocar amb un muntó de roques marines. En Quart creixent hi ha
marees mortes, el nivell de l'aigua és més baix i un vaixell com el seu
podria passar per eixe camí

estret, però el pesat i enorme

“Balena Negra”, no.

Què has de fer?
1

Llig el text.

2

Unix cada paraula amb el seu dibuix amb una fletxa i
porta-la a la part del text on hauria d’estar. ¿?

3

Marca el títol que li posaries al text.
Les esferes

La Terra

La Terra és una esfera. La Terra està coberta majorment
per ¿? . La part de terra formen els ¿? .

continents
-116-

mars

Reconéixer un possible títol

Rotació i traslació

Els 28 dies
Les fases de la Lluna
El quart minvant i Lluna nova
La Lluna gira al voltant de si mateixa i de la Terra. Quan
gira al voltant de la Terra la podem veure de formes
diferents. Eixes formes es diuen fases: quan es veu tota la
Lluna diem que la Lluna està en fase de ¿? , després es va
veient cada vegada menys: és la fase de ¿? . Arriba un
moment que s’amaga i ja no es veu, és la fase de ¿?
després comença a tornar-se a veure a poc a poc, és la fase
de ¿? fins que torna a veure’s tota. I així es va repetint cada
28 dies.
Lluna plena
Lluna nova

Quart creixent
Quart minvant
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Reconéixer un possible títol

Rotació i traslació

El movimiment de la Terra
El Sol i l’estiu
El dia i la nit
La Terra gira al voltant de si mateixa, com si fóra una
trompa. En fer-ho, hi ha zones on els rajos del Sol li arriben i
altres on no, aquest moviment fa que aparega el ¿? . A
aquest moviment de girar sobre si mateixa se li moviment
de ¿? . La Terra també es mou al voltant del Sol, és el
moviment d'e ¿? , és la que fa que apareguen les ¿? .
estacions

traslació

el dia i la nit

rotació
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365 dies

12.1-EL TEMPS

Hores en punt, menys quart i
mitja, rellotge analògic,
rellotge digital

Les distintes èpoques

Fa un dia fantàstic, de molt de Sol. El Capità

ha decidit

broncejar-se per això, s'ha posat la seua crema solar i s'ha
estirat sobre la tovallola en la primera hamaca que ha vist.
Com té son matarà dos ocells d'un tir: prendrà el Sol i farà
una

gran migdiada. Quin embolic ha armat.. Resulta que

la

crema que s'ha posat no és crema solar sinó una crema que
utilitza el pirata Cuiner per fer un guisat amb el mateix nom
“Crema solar”. Després de tres hores el capità està
cremat, socarrat com una torrada. Deshidratat, amb
febre i marejat, ha començat a

dir que ha viatjat en el

temps amb una estranya màquina... serà veritat?

Què has de fer?
1 Llig les hores i on sembla que va estar el capità.
2 Cada dibuix és d’una època i té un rellotge. Segons el
que has llegit posa l’hora al rellotge.

A les vuit i mitja vaig estar a l’època de les cavernes
A les dues menys quart a l’època dels invents
A les set i quart vaig estar a l’època dels romans
A les dotze en punt vaig estar a l’època dels castells

7:15
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Hores en punt, menys
quart i mitja, rellotge
analògic, rellotge digital

Les distintes èpoques

A les vuit i mitja vaig estar a l’època de les cavernes
A les dues menys quart vaig aparèixer a l’època dels invents
A les set i quart vaig estar a l’època dels romans
A la una estava a l’època dels castells

A les vuit i mitja vaig estar a l’època de les cavernes
A les dues menys quart vaig aparèixer a l’època dels invents
A les tres i quart vaig estar a l’època dels romans
A les sis estava a l’època dels castells
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Hores en punt, menys
quart i mitja, rellotge
analògic, rellotge digital

Les distintes èpoques

A les vuit i mitja vaig estar a l’època de les cavernes
A les tres menys quart vaig aparèixer a l’època dels invents
A les set i quart vaig estar a l’època dels romans
A la una estava a l’època dels castells

A les vuit i mitja vaig estar a l’època de les cavernes
A les dues menys quart vaig aparèixer a l’època dels invents
A les cinc i quart vaig estar a l’època dels romans
A les dues estava a l’època dels castells
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12.2-EL TIEMPO

Escribir oraciones de 6
palabras

La época de los romanos

En uno de los asaltos han capturado un barco romano. En cuanto
vieron la bandera pirata los romanos saltaron por la borda y se
fueron nadando a toda velocidad... pero se han dejado a un romano
que se había quedado dormido en el camarote y como utiliza
tapones para que no le molesten, no se ha enterado ni de la
alarma ni de los cañones. El capitán quiere hablar con él, pero
resulta que es mudo... así que cuando le preguntan

sólo hace

que dibujar cosas y mover las manos como un loco. Todos intentan
averiguar qué quiere decir con estos dibujos.

¿Qué tienes que hacer?
palabras de los dibujos que vas a utilizar son:
1 Las
coliseo, calzada, cuadriga, gladiador, acueducto y

2

César.
Escribe con las palabra del dibujo que expresa el
marinero una oración de al menos 6 palabras.

Los soldados romanos iban por la calzada
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La época de los romanos

Escribir oraciones de al menos
6 palabras
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12.3-EL TEMPS

Memòria: Unir paraules
en una oració

L’època dels castells

Els pirates han de tindre molt bona memòria perquè molts no
saben llegir i ha ha d'altres, que amb els seus garfis els resulta
difícil escriure el que han de recordar. Quants canons hi ha ? On
estan? Quants soldats ? Quants sabres i trabucs? Quantes
cabines i on? Cal memoritzar moltes coses i, per descomptat,
en una batalla amb canonades, espases, baralles i taurons un no
pot parar-se a agafar paper, llapis, maquineta de fer punta i
goma i començar a

apuntar coses, és preferible tindre bona

memòria perquè és el millor lloc on guardar els secrets... per
tant, és hora d'exercitar la memòria!!

Què has de fer?
1

Pinta al llistat les paraules que estan relacionades amb
l’època dels castells.

2

Subratlla les paraules que creus que pots memoritzar.
Escriu una història amb eixes paraules.

3

Repetix aquesta història fins que cregues que ho has
memoritzat. Tapa amb un full (o amb la mà) la història i les
paraules i torna a escriure-la.

inventa

gat, còdex, arena, corda, ermita,
pluja, plomes, poble
El gat va deixar les plomes sobre l’arena del poble.
El poble es diu Pluja i té una ermita.

recorda

El gat va deixar les plomes sobre l’arena del poble.
El poble es diu Pluja i té una ermita.
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Memòria: Unir paraules
en una oració

L’època dels castells

frare, flor, pou, catedral, vidriera, trista, aigua
inventa

recorda

monestir, armadura, fossat, torneig, premi,
llum, lluentor.
inventa

recorda
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12.4-EL TEMPS

Posar-li un títol a un text

Èxits a través de la història
Victòria està explicant

una mica d'història, quins èxits hem

tingut. També s'ha parat a explicar quin art és el que hauria de
buscar un pirata, doncs hi ha rics que paguen molt d'or per un bon
quadre, una escultura, una partitura, un instrument o

una

mòmia... I no val portar a la besiaia enrotllada amb paper higiènic
com ha passat altres vegades. Un pirata roba, saqueja, però mai
enganya un client. Si enganyes, ningú et compra, d'acord? . Quina
llàstima, Cuiner estava pensant en la seua besiaia Enriqueta.

Què has de fer?
1
2
3

Llig el text.
Unix cada paraula amb el seu dibuix amb una fletxa i
porta-la a la part del text on hauria d’estar. ¿?
Escriu el títol que li posaries al text.

La pintura i la música
Sempre, l’home ha utilitzat l’art per expressar-se: pintant
primer les coves i després els ¿? .
En la música, primer també va barrejar sons i després va crear
i desenvolupar ¿? ; i quan va aparèixer el llenguatge va
inventar les cançons.
instruments
quadres
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Posar-li un títol a un text

Èxits a través de la història

Quan els homens caçaven havien de seguir els animals perquè
sense ells no podien viure. Dels animals aconseguien pells per
vestir-se i carn per menjar. Per això havien d’anar darrere
d’ells i no podien quedar-se molt de temps en un lloc. Quan va
aparèixer la ¿? i la ¿? els homens podien quedar-se molt de
temps en un lloc, doncs ja no necessitaven ¿? . Tenien animals
als ¿? com gallines, porcs, ànecs, vaques i podien aconseguir
carn sense haver d’anar a caçar. A més, amb l’agricultura
podien menjar altres coses que no foren carn com arròs, blat,
pèsols, llentilles... i així van poder quedar-se molt de temps al
mateix lloc.
corrals

ramaderia

agricultura
caçar
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Posar-li un títol a un text

Èxits a través de la història

Abans es pensava que la Terra, el nostre planeta, era pla i no
redó i l’aguantava un gegant. Es pensava que no era bo
llavar-se, que les malalties es curaven fent sacrificis d’animals
o cantant com els indis... Gràcies a la ciència, que ho estudia tot
per arribar a la veritat de les coses, s’ha descobert, per exemple
com és realment l’univers, com són moltes malalties i gràcies a
la ¿? , com curar-les. També gràcies a la ¿? l’home ha pogut
arribar a volar amb avions, o estudiar la mar amb ¿? ,
comunicar-nos utilitzant telèfons o Internet encara que
estiguem a centenars de quilòmetres. La ciència busca la forma
de resoldre els nostres problemes. I com encara hi ha molts
problemes per resoldre, els científics sempre estan ¿? .
submarins

medicina

aviació

investigant
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Si necessites el
solucionari
seguix-nos!
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1.1
576 > 446
758 > 735
954 < 966

1.2
Són incorrectes:
1a i 2a
--------1a i 3a

2.1
689 vegetal i 564 animal
835 vegetal i 717 animal
909 vegetal i 993 animal

2.3
(1) 2 : llet i pimentons
(2) 2: albergina, maduixa
(3) 4: donut, magdalena, clòtxina, dolços
------------------------------(1) 1: embotit
(2) 4: pera, bròquil, donut, pimentons
(3) 3: clòtxina, cuixa pollastre, gamba
------------------------------(1) 1: maduixa
(2) 4: formatge, refresc, bròquil, raïm
(3) 3: cuixa pollastre, hamburguesa, dolços

1.3

1.4

1:húmer, pelvis, fèmur, tíbia
2:crani, cúbit, húmer
3:columna vertebral, radi,
cúbit, pelvis, fèmur, costelles

tronc: abdominals,
extremitats:radi,
cap: ulls
-------------------------articulacions: genoll,
músculs: pectorals,
ossos: cúbit.

2.2
calabaza (s), aceite (e), chorizo (c)
mantequilla (e), cuchara (no es), caqui (s), zumo (s)
manzana (s), cerezas (s), queso (c), col (s)

2.4
dolços, proteïnes, pollastre, prunes.
pernil, creïlles fregides, pa, llet.
refresc, piruleta, oli, taronges, gambes

3.3

3.1

sí: sí es ratlla per no ser saludable.
no: no es ratlla per ser saludable.

12 tiretes, 142 pastilles, 121 xarops
165 estetoscopis, 132 pinces, 132 esparadraps
263 termòmetres, 411 crosses, 425 farmacioles

3.2
jabón (limpiarse), jirafa, potaje (alimentarse) , gigante
ajedrez, lejía (limpiar), espejo, judías (alimentarse), página, gente
jabalí, garaje, jinete, cojo (dolor), generoso, gimnasia (sano)
juez, joven, jamón (alimentarse), japonés, jeringuilla (curarse), genio

3.4
exercici: córrer...
salut: exercici.../ símptomes: febra.../, medicaments: pomades...
farmaciola: benes.../ metges: cirurgià.../ malalties: grip...
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2 condicions
sí sí no
no no no
no sí sí
no no sí
no sí no

4.1

4.2
insectes

<

136 140 -10
<

132 +4

120< 130

<

129 126 123 +3
<

132

-2

130 128 126 124
amfibis

<

671 669 667

iguana (patas, ovíparo, herbívoro)
gorila (patas, vivíparo, herbívoro)
cigüeña (alas, ovíparo, carnívoro)
águila (alas, ovíparo, carnívoro)
guepardo (patas, vivíparo, carnívoro)
pingüino (patas, ovíparo, carnívoro)
canguro (patas, vivíparo, herbívoro)
gato (patas, vivíparo, carnívoro)
besugo (aletas, ovíparo, omnívoro)

_ x x _
x_x _
_ _ x x
_ x x _
_ _ _ _
_x x _
_ _ x x

_ _ _ _
_ _ _ _
x x x x
_ x x _
_x x _
_ _ _ _
_ _ x x

<

673 -2

4.3

-4

663< 665

<

651 655 659

643 639 635 631 +8
<

<

647

679 671 663 655 647 < 639

4.4

rèptils
<

805 810 815
<

800 +5

835 830 825< 820

<

842 +7

etiquetes: rèptils, peixos de riu, vivípars, amfibis, ovípars
baguls: peixos de riu: salmó...
------------------------------------------------------etiquetes: morena, mamífers, reptiles, peces de mar, drac
baguls: rèptils:cobra.../ mamífers: zebra.../
peixos de mar: tauró...
------------------------------------------------------etiquetes: felins, amfibis, lleopard, oroneta, aus
baguls: amfibis:granota.../ felins: lleó.../ aus: corb...

849 856 863 -4
<

<

859 855

831 835 839 843 847< 851

5.1

5.2

131= 100 + 20 +10 +1
301= 200 + 100 +1
82= 50 + 20 + 10 + 2
207= 200 + 5 + 2

5.3
creixerà / es marcirà
es marcirà / es marcirà
es marcirà / creixerà
---------------------es marcirà / es marcirà
es marcirà / creixerà
es marcirà / es marcirà

6.1
aigua
aire
sòl
aire

raíces: regadera
tallo: pino
hojas: regar
flor: podar
---------------------ramas: crecer
tronco: manguera
raíces: higuera
frutos: limpiar
hojas: abonar
flores: tierra
---------------------ramas: vigilar
tronco: azada
raíces: recolectar
frutos: agua
hojas: plantar
flores: abono

5.4
no significa el mateix
significa el mateix
significa el mateix
------------------------no significa el mateix
significa el mateix
no significa el mateix

6.4

6.2
mb: escombros, cambios
mp: campo, temperatura
br: fiebre
bl: pueblo
adjetivos: verde, peligrosos, alta, salada.
texto: el de abajo
-----------------------mb: sombra, cambiar
mp: Amparo
br: abrasador
bl: nublado
adjetivos: nublado, grande, abrasador.
texto: los dos primeros
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significa el mateix
no significa el mateix
no significa el mateix
------------------------no significa el mateix
significa el mateix
significa el mateix

marea alta: peligro de inundación
poblado-> lleno (sinónimo), vacío (antónimo)
luminoso-> apagado (antónimo), brillante (sinónimo)
tranquilo-> apacible (sinónimo), pacífico (sinónimo)
------------------------------------------------------------------------marea baja: no hay peligro de inundación
oscuro-> soleado (antónimo), sombrío (sinónimo)
llano-> plano (sinónimo), inclinado (antónimo)
cristalino-> transparente (sinónimo), sucio (antónimo)

7.2

7.3
la desembocadura: 967524
la vora: 157428
la ribera: 102389

7.4
parar / seguisca
seguisca / parar
parar / seguisca

8.1
tornavís

tallaungles

8.2

trencanous

engranatge

balança

llevataps

caragol

tisores

8.4

8.3

como
caerá
están
lavé
lloverá
perdí

obrellaunes

1 - 3 - 2 : 354183
1 - 3 - 2 : 248221
3 - 2 - 1 : 2198438
3 - 2 - 1 :46543243

9.1
papereria: gastaré 54, quedaran 18
carnisseria: gastaré 55, quedaran 8
ferreteria: gastaré 71, quedaran 9
-----------------------------------------------jogueteria: gastaré 62, quedaran 8
tenda d ‘animals: gastaré 84, quedaran 9
panaderia: gastaré 34, quedaran 7

dibuix: dreta
paraula principal: arada
---------------------------------------------------dibuix: dreta
paraula principal: telègraf
---------------------------------------------------dibuix: esquerra
paraula principal: màquina de vapor
---------------------------------------------------dibuix: dreta
paraula principal: medicines

9.2
la / hinchada / ambulatorio
los / las / iglesias
ese / rojo / calzada
ese / blanco / comisaría

9.3

9.4

rodes, cotxe, volant / sabates, calcetins, peu, dits

vorera, semàfor, carrer / tambor, xiulet, flauta
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paraules importants: la brutícia
oració més important:
La brutícia als carrers és perillosa
-------------------------------------------------paraules importants: Senyals de circulació
oració més important:
Els senyals de circulació eviten accidents

10.3

10.2

10.1
electricista: 64 m / 25 m
obrer: 91 kg / 19 kg
jardiner: 83 l / 56 l
sastre: 82m / 69 m

llegan /seguridad
tienen / servicios sociales
ayuda / seguridad
van / educación
detienen / seguridad
lleva / sanidad

plàstic i pintura->fàbrica joguetera->
nines -> jogueteria /
cables, pantalla...->fàbrica tecnològica->
televisors->botiga d‘electrodomèstics
------------------------------------------------------------porcs->escorxador-> embotits-> carnisseria
farina->panificadora -> pa -> panaderia

paraules importants: Treballar és important
títol: Treballar és important per moltes coses
-----------------------------------------------------------------paraules importants: treballs en contacte amb la naturalesa
títol: Els treballs en la naturalesa poden relitzar-se al camp, a la mar, o a les mines
-----------------------------------------------------------------paraules importants: Màquines i ferramentes
títol: Algunes professions utilitzen màquines per convertir unes coses en altres
-----------------------------------------------------------------paraules importants: Ajudar
títol: Algunes professions es dediquen a ajudar els altres
------------------------------------------------------------------

10.4

11.2

11.1
Hi ha 4 cm, el doble (8), el triple (12)
doble: Europa (64)
triple: Antàrtida (96)
-----------------------------------------------Hi ha 9 cm, el doble (18), el triple (27)
doble: Àsia (96)
triple: Amèrica del Sud (144)

verano, julio: Abrimos ventanas y enchufamos ventiladores
primavera, mayo: En el campo hay muchas flores
invierno, enero: Encendemos estufas y utilizamos las mantas
verano, agosto: Comemos helados y sacamos los bañadores
otoño, octubre: Caen las hojas de los árboles

11.3

11.4

1, 3, 6 : El satèl·lit es mou
3, 6, 7: La calor del Sol calfa la Terra

lluna plena , quart minvant, lluna nova, quart creixent
el dia i la nit, rotació, traslació, estacions

12.2
gladiador / acueducto / coliseo / cuadriga / César

12.3

12.1

frare, catedral, vidriera
monestir, armadura, fossat, torneig

12.4
7:15

2:45

1:00

5:15

8:30

2:00

ramaderia, agricultura, caçar, corrals
-----------------------------------------------------------medicina, aviació, submarins, investigant
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