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INTRODUCCIÓ

El llibre «Criatures humanes i altres petits animals» està integrat per quatre contes 

que giren cadascun al voltant d’un tema central. 

El del primer conte, «Agustí el gandul», són els fenòmens meteorològics; el del se-

gon, «Ramon el gelós», són els animals domèstics; el del tercer, «Raquel la tafanera», 

són els animals salvatges, i el del quart, «El roure i el cirerer», són les plantes. 

En tots quatre contes, a més de la intenció de crear un relat interessant i divertit, 

hi ha la de donar informació sobre la natura a través de la relació que els nens i les 

nenes que els protagonitzen tenen amb ella. 

Les propostes didàctiques i, sobretot, les activitats d’ampliació permeten aprendre 

més coses sobre els fenòmens meteorològics, els animals, les plantes i les relacions 

que les persones tenim i hem tingut tant amb els uns com amb les altres al llarg de 

la nostra història.
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    PROPOSTa D’aCTIvITaTS DIDÀCTIQUES DEl COnTE 
    «agUSTí El ganDUl»

    

    Aquest conte, a més a més de servir com a material didàctic 

per a l’àrea de llengua catalana i literatura, també pot ser útil per treballar continguts 

curriculars de les àrees de coneixement del medi natural, de coneixement del medi so-

cial i cultural, d’educació física, de matemàtiques i d’educació artística. Les propostes 

que hi ha més avall van encaminades a aconseguir els objectius següents:

ÀREa DE COnEIxEmEnT DEl mEDI naTURal

• Explicar com s’originen els núvols, la pluja, la pedra, els llamps i els trons.

• Fabricar un núvol dins d’una ampolla.

ÀREa DE COnEIxEmEnT DEl mEDI SOCIal I CUlTURal

• Explicar el temps que fa a les diferents estacions de l’any a través dels refranys.

• Explicar què diu la mitologia de diferents èpoques i cultures sobre els fenòmens 

meteorològics.

ÀREa D’EDUCaCIó fíSICa

• Realitzar una enquesta per saber quantes hores setmanals fora de l’horari escolar 

passa l’alumnat fent exercici físic i quantes les dedica a activitats sedentàries.

ÀREa DE maTEmÀTIQUES

• Realitzar càlculs amb els resultats numèrics obtinguts en l’enquesta de l’apartat 

anterior.

ÀREa D’EDUCaCIó aRTíSTICa

• Fer models de cristalls de neu retallant paper.
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1. COmPREnSIó lECTORa

1) Quina era la cosa que més li agradava fer a l’Agustí?

 ................................................................................................................
2) Per quines tres raons l’Agustí es posa a treballar de pagès? 

 ................................................................................................................
3) Digues cinc formes que veu l’Agustí en els núvols.

 ................................................................................................................
4) Quina excusa dóna l’Agustí per no treballar durant tot l’estiu?

 ................................................................................................................
5) De quines tres maneres els núvols es vengen de l’Agustí?

 ................................................................................................................
6) Com intenta protegir-se l’Agustí de la revenja dels núvols?

 ................................................................................................................
7) A l’Agustí un dels dos paraigües amb què es protegeix de la pluja li agrada més 

que l’altre. Explica per què.

 ................................................................................................................
8) Quines són les tres feines que ha de fer l’Agustí per encàrrec del seu pare?

 ................................................................................................................
9) Al final del conte hi diu que l’Agustí va ser capaç de treballar sis hores diàries. 

Dóna la teva opinió sobre si treballar diàriament aquesta quantitat d’hores és treballar 

molt o treballar poc.

 ................................................................................................................
 ................................................................................................................
 ................................................................................................................

Solucions a la pàg. 16
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2. SOPa DE llETRES

En aquesta sopa de lletres hi ha amagats els següents noms de fenòmens meteo-

rològics: pluja, pedra, neu, calamarsa, boira, gebrada, tempesta, vent, llamp i tro. 

Busca’ls i, quan els trobis, encercla’ls.

T G E B R A D A T L

B E K O U P E D R A

C I L I M L R L O T

A O P R P U F S U C

L L O A L J O N R L

A V E N T A I R G N

M S E A T N E L P B

A T E M P E S T A G

R I C R T U A B D S

S L L A M P R S L A

A V N E M U P C O M

Solucions a la pàg. 16
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3. REfRanyS

3.1 Tenint en compte el que diuen els refranys que hi ha més avall, escriu cadas-

cuna de les frases que vénen a continuació al costat del nom de l’estació que li co-

rrespon. Frases: fa fred, fa calor, plou, hi ha tempestes i trons, hi ha glaçades.

3.2 Per a cada estació, busca dos refranys que facin referència al temps i escriu-los 

en l’espai que hi ha sota els dos que ja tens escrits.

PRIMAVERA  (del 21 de març al 21 de juny, aproximadament)

Si a l’abril sents tronar, ordi i blat no en faltarà.

Pel maig, cada dia un raig.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

ESTIU  (del 21 de juny al 23 de setembre, aproximadament)

Al mes de juliol, a l’era hi fa bon sol.

Per l’agost, bull la mar i bull el most.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

TARDOR  (del 23 setembre al 22 de desembre, aproximadament) 

Per l’octubre, fuig de l’ombra i busca el sol.

A primers de novembre, el teu foc ja pots encendre.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

HIVERN  (del 22 de desembre al 21 de març, aproximadament)

Glaçada de gener la terra estova bé.

Pel febrer set capes i un barret.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Solucions a la pàg. 17
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4. COm fER mODElS DE CRISTallS DE nEU RETallanT PaPER

1) Agafa un compàs i dibuixa cercles de paper com el de la figura 1.

2) Amb l’ajuda d’un regle divideix cada cercle en sis parts com indica la figura 2.

3) Retalla els cercles i doblega’ls seguint les marques que has fet abans amb el 

regle.

4) Retalla el paper plegat obtingut sense tallar-ne la punta tal com mostra la figura 

3. Fes-ho de diferents maneres, per obtenir cristalls de formes variades.

5) Desplega els papers. Obtindràs diferents models de cristalls de neu que podràs 

penjar del sostre amb un fil transparent (figura 4).

     Figura 1               Figura 2                 Figura 3                     Figura 4

5. amPlIaCIó

5.1. COnCEPTES DE mETEOROlOgIa

- QUè Són ElS núvOlS?

Un núvol és un conjunt de gotes d’aigua o de cristalls de gel que estan situats a 

l’atmosfera i no tenen contacte amb el terra. Les gotetes i els cristalls de gel que consti-

tueixen els núvols es formen, respectivament, per condensació i sublimació del vapor 

d’aigua sobre petites partícules sòlides que hi ha a l’atmosfera. Un mateix núvol pot 

estar format per gotetes d’aigua a la part baixa i per cristallets de gel a la part alta. 

És molt important saber que el vapor d’aigua no es pot veure i que, per tant, si no es 

transforma en aigua o en gel no pot formar núvols.

- PER QUè PlOU O nEva?

Un cop s’han format els núvols, perquè hi hagi precipitació primer hi ha d’haver 

una forta concentració de gotetes d’aigua o de cristallets de gel, i després aquestes 

gotetes o cristallets han d’anar creixent fins a arribar a un volum que no els permeti 

mantenir-se en suspensió. Quan atenyen aquest volum, plou o neva.
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- COm ES fORmEn la CalamaRSa I la PEDRa?

Calamarsa i granís són termes sinònims que fan referència als grans de gel que 

cauen dels núvols i tenen 1 cm de diàmetre com a màxim. Si tenen un diàmetre su-

perior, es parla de pedra. Els grans de pedra normalment no superen els 5 cm. Una 

forma intermèdia entre el granís i la neu és el calabruix o neu granulada, el qual està 

format per grans de gel opacs, blancs i tous.

La calamarsa i la pedra es formen dins els núvols de tempesta quan les gotes de 

pluja congelades van creixent a base de capes concèntriques en ser arrossegades 

amunt i avall per forts corrents de convecció que poden superar els 30 m/s.

- QUè Són ElS llamPS? QUè Són ElS TROnS?

Un llamp és una descàrrega elèctrica que té una durada total d’aproximadament 

mig segon i es produeix entre un núvol de tempesta i el terra, dins d’un mateix nú-

vol o entre núvols propers. Per allà on passen els llamps la temperatura pot arribar 

fins a 11000 °C. L’expansió violenta de l’aire que envolta el llamp produïda per l’es-

calfament sobtat i la seva ràpida contracció posterior a causa del refredament gene-

ren les ones sonores que coneixem amb el nom de tro.

5.2.  InvESTIgaCIó

5.2.1.  Temps que transcorre entre l’instant en què es veu un llamp i l’instant en 

què se sent el tro que ha originat.

El llamp i el tro es produeixen de forma gairebé simultània, però sovint apreciem 

que transcorre un cert temps entre l’instant en què veiem un llamp i l’instant en què 

sentim el tro que ha originat. Esbrina per quin motiu succeeix això i per què a vega-

des la visió d’un llamp i l’audició del seu tro ens semblen simultànies.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Solucions a la pàg. 17
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5.2.2.  fabRICaCIó D’Un núvOl DInS D’Una amPOlla

* Per fer aquest experiment necessites l’ajuda d’un adult.

MATERIAL:

Una ampolla de plàstic llis, transparent i incolor de dos litres 

Uns 200 cm3 d’aigua tèbia

Un misto de fusta

PROCEDIMENT:

1) Posa els 200 cm3 d’aigua tèbia dins l’ampolla.

2) Encén el misto i quan se n’hagi cremat una quarta part tira’l fumejant dins 

l’ampolla. (Figura 1)

3) Tanca ràpidament l’ampolla.

4) Prem l’ampolla amb les mans i deixa de prémer-la unes quantes vegades de for-

ma alternativa. Veuràs que, quan deixes de prémer-la, es forma un núvol de gotetes 

d’aigua en el seu interior. (Figures 2 i 3)

          Fig. 1            Fig. 2           Fig. 3 *

* Imatge extreta del web del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA), Universitat de 

Salamanca.

Amb quina intenció s’ha tirat el misto fumejant dins l’ampolla?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Solucions a la pàg. 17
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5.3. mITES SObRE ElS fEnòmEnS mETEOROlògICS

Al final del conte, l’Agustí demana perdó als núvols com si el poguessin entendre. 

Aquest comportament, que ara ens sembla estrany, en temps passats en què no es 

coneixia l’origen dels fenòmens meteorològics hauria estat considerat ben normal, 

perquè la majoria de persones creia que eren obra dels déus o que ells mateixos eren 

déus.

A continuació s’expliquen uns quants mites relacionats amb els fenòmens meteo-

rològics que pertanyen a cultures antigues i actuals de diferents parts del món.

1) mITOlOgIa anTIga DE l’ORIEnT PROPER

Els sumeris, un poble que va viure al sud de Mesopotàmia (sud de l’actual Iraq) fa 

entre 7000 i 3900 anys, adoraven Enlil, el déu de les tempestes, la pluja i el vent.

A l’antiga Babilònia, un estat mesopotàmic que va existir entre el 1792 i el 539 

abans de Crist, adoraven Adad, el déu de la pluja i les tempestes.

Els hitites, un poble que va viure a Anatòlia (la part asiàtica de Turquia) durant el 

segon mil·lenni abans de Crist, tenia una deïtat anomenada Tessub que portava una 

destral i enviava llamps a la terra.

2) mITOlOgIa DE l’anTIga gRèCIa

En la mitologia de l’antiga Grècia, un conjunt de mites que ja existia fa com a mí-

nim 2800 anys, Zeus, el déu suprem, és qui envia els llamps i pot baixar a la terra en 

forma de llamp i tro, mentre que Èol, un heroi, és qui té el domini dels vents. Els té 

tancats dins una caverna de l’illa d’Eòlia i només els allibera amb el permís de Zeus. 

En la mateixa mitologia, la deessa Iris és la personificació de l’arc de Sant Martí, el 

qual anuncia el pacte entre els humans i els déus i el final de la tempesta, les Nèfeles 

són les nimfes dels núvols i de la pluja, i les harpies, uns éssers amb cos d’ocell rapin-

yaire, rostre de dona i orelles d’ós, porten les tempestes.
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3) mITOlOgIa nòRDICa O ESCanDInava

Segons la mitologia en què creien els pobles escandinaus fins fa uns 900 anys, 

quan Suècia es va convertir al cristianisme, el déu del tro és Thor, fill d’Odin, el déu 

principal. Thor té una barba pèl-roja, es desplaça pels núvols dalt de la seva carrossa 

tronadora i genera llamps colpejant una enclusa amb el seu martell, que s’anomena 

Myolnir i té la capacitat de tornar a les seves mans quan el llança.

4) mITOlOgIa amERICana PRECOlOmbIna (COlOm va aRRIbaR a amèRICa El 1492)

Per als asteques, un poble que va viure en una part del que ara és Mèxic, Tlaloc, el 

déu de la pluja feia que hi hagués tempestes, pedregades i llamps.

Per als inques, un poble originari d’una petita àrea de l’actual Perú que al llarg del 

segle XV va crear un gran imperi a la zona dels Andes, el llamps eren la resplendor 

del vestit del déu Llyapa i els trons eren causats pels impactes de les pedres que llança-

va amb la seva fona. Els inques creien que els déus havien viscut a la terra en temps 

remots i després havien pujat al cel per viure entre les estrelles. Per a ells, el grup 

d’estrelles que actualment es coneix amb el nom de cúmul estel·lar de les Plèiades, era 

una divinitat suprema que es manifestava mitjançant el llamp.

5) mITOlOgIa amERICana DE CUlTURES QUE EnCaRa ExISTEIxEn

Per als maies, el déu de la pluja és Chaac. Actualment aquests indígenes d’Amèrica 

central continuen retén culte a aquest déu, però li donen el nom de Santo Tomás.

Per als sioux i altres tribus indígenes d’Amèrica del nord, el llampec, la resplendor 

que va associada al llamp, el produeix un ésser anomenat Ocell del Tro amb el seu 

centelleig, i ell és també qui genera el vent movent les seves ales.

Per als inuit (esquimals) i altres pobles indígenes d’Amèrica del Nord, els llums de 

l’aurora boreal són els esperits dels avantpassats ballant al voltant del foc cerimonial 

que ha encès el Gran Esperit.

6) mITOlOgIa IORUba

Segons la mitologia tradicional dels ioruba, un poble africà que està estès pel sud 

de Nigèria i part de Benín i Togo i actualment practica majoritàriament la religió 
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cristiana o la musulmana, l’ésser suprem, Olorum, juntament amb quatre-cents déus 

secundaris, controla els fenòmens naturals, i Xango és el déu del tro i de la tempesta.

7) mITOlOgIa xInESa

Segons la mitologia xinesa, la deessa Tien-Mu té a les mans dos miralls amb els 

quals dirigeix els llamps  i està envoltada per cinc dignataris del «Ministeri de les 

tempestes», entre els quals hi ha el seu cap, Lei Tsu, que és el déu dels trons, i el seu 

ajudant, Lei Kung, que toca el timbal i compta els llamps. La mateixa tradició mitolò-

gica estableix que Lei Zhe Zi, el fill del tro, va néixer d’un ou i, després de sofrir moltes 

penalitats, es va menjar dos albercocs que el van transformar en una bèstia alada de 

cara verda i nas llarg.

lOCalITzaCIó DE lES CUlTURES ESmEnTaDES En l’aPaRTaT anTERIOR
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TaUla COmPaRaTIva DE lES mITOlOgIES DE DIfEREnTS CUlTURES 
REfEREnTS alS fEnòmEnS mETEOROlògICS

Mites sobre els fenòmens meteorològics que pertanyen a cultures de diferents llocs del 

món tenen alguns elements comuns. Tenint en compte la informació que conté el text 

anterior, omple amb la informació que se’t demana o marca amb una creu els rectangles 

de la fila a la qual pertany cada figura mitològica que corresponguin també a columnes 

encapçalades per mitologies en què aquesta figura mitològica hi sigui present.

Mitologia
Antiga

d’Orient
Proper

Mitologia
Antiga
Grècia

Mitologia
Nòrdica

Mitologia
Asteca

Mitologia
Inca

Mitologia
Maia

Mitologia
Sioux

Mitologia
Inuit

Mitologia
Ioruba

Mitologia
Xinesa

Figures
mitològiques
femenines*

Figures
mitològiques
masculines*

Figures
mitològiques 
resplendents

Plomes o 
ales

Carros

Armes o 
eines*

Esperits
dels
avantpassats

* N’has d’escriure els noms.

Solucions a la pàg. 17
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5.4.  EnQUESTa SObRE l’aCTIvITaT fíSICa I El SEDEnTaRISmE

Cada nen o nena haurà d’omplir la taula que ve a continuació amb dades expres-

sades en minuts corresponents a ell/a mateix/a. Les activitats sedentàries són les que 

comporten poc moviment del cos (mirar la televisió, jugar amb videojocs, llegir, utilit-

zar el mòbil...). Un cop emplenades totes les taules personals, es farà una altra taula a 

la pissarra en la qual hi figuraran els minuts que cada nen o nena dedica a fer activi-

tats sedentàries i els que dedica a fer exercici físic. Aquesta segona taula servirà per-

què cadascú pugui comparar les seves dades amb les dels seus companys i companyes 

de classe. També es pot fer en diferents classes una suma en què els sumands siguin 

els minuts que cada nen o nena dedica a fer activitats sedentàries i una altra en què 

siguin els que dedica a realitzar activitats que comportin fer exercici físic, i després 

comparar els resultats d’aquestes sumes per saber quina és la classe més sedentària i 

quina és la més activa físicament. El més probable és que en general el temps lliure 

dedicat a realitzar activitats sedentàries sigui molt superior al dedicat a fer exercici 

físic. Si és així, s’explicarà a l’alumnat que per dur una vida saludable haurien de fer 

més exercici.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge Total

Minuts de temps 
lliure dedicats a fer 
activitats 
sedentàries

Minuts de temps 
lliure dedicats a fer 
exercici físic
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SOlUCIOnaRI DE lES aCTIvITaTS DIDÀCTIQUES DEl COnTE 
«agUSTí El ganDUl»

1. COmPREnSIó

1) Estirar-se a terra i contemplar com els núvols anaven passant i canviaven de forma.

2) Perquè no volia continuar estudiant, perquè ja tenia edat de treballar i perquè 

els seus pares, que eren pagesos, van decidir que havia de treballar de pagès, com ells.

3) Un porc, el seu pare, un escopit, el cul de l’Assumpció, cagallons de be i el Damià.

4) Que tenia mal dels cops de la pedregada. Es va fer passar per malalt.

5) Mullant-lo amb pluja, pedregant damunt seu, enviant un llamp a prop d’on dormia.

6) Protegint-se amb un impermeable groc i dos paraigües negres molt grossos.

7) Perquè tenia un forat a través del qual podia veure passar els núvols.

8) Regar les tomaqueres, treure les pedres del camp i cremar els matolls que en-

vaïen els prats de pastura.

2. SOPa DE llETRES

G E B R A D A T

O P E D R A

C I L O

A R U

L A J

A V E N T A

M

A T E M P E S T A

R

S L L A M P

A
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3.  REfRanyS

PRIMAVERA: plou i hi ha tempestes i trons.        ESTIU: fa calor.

TARDOR: fa fred.              HIVERN: fa fred i hi ha glaçades.

5. amPlIaCIó

5.2.  InvESTIgaCIó

5.2.1. Perquè la llum viatja a través de l’aire a molta més velocitat que el so. La 

velocitat de la llum en l’aire és d’uns 299.705.000 metres per segon, mentre que la 

velocitat del so en el mateix medi té un valor aproximat de 340 metres per segon. La 

visió d’un llamp i l’audició del seu tro ens semblen simultànies quan el llamp cau molt 

a prop d’on som nosaltres. 

5.2.2. Perquè les petites partícules que conté el fum actuïn com a nuclis de conden-

sació del vapor d’aigua. Quan deixem de pressionar l’ampolla, l’aire de dins s’expan-

deix i es refreda. Aquest refredament fa que el vapor d’aigua es condensi sobre les 

petites partícules que formen part del fum.

5.3. TaUla COmPaRaTIva DE lES mITOlOgIES DE DIfEREnTS CUlTURES REfEREnTS alS 

fEnòmEnS mETEOROlògICS

Orient
Proper

Antiga
Grècia

Nòrdica Asteca Inca Maia Sioux Inuit Iouriba Xinesa

Figures
mitològiques
femenines

Tessub Nèfele
Iris

Tien-mu

Figures
mitològiques
masculines

Addad Zeus
Èol

Harpies

Thor Tlaloc Llyapa Chaac Olorum
Xago

Lei Tsu
Lei Kung
Lei Zhe 

Zi

Figures
mitològiques
resplendents

X

Plomes o 
ales

X X

Carros X

Armes o 
eines

Destral Martell 
Enclusa

Fona
Pedres

Mirall

Esperits dels 
avantpassats X
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    PROPOSTa D’aCTIvITaTS DIDÀCTIQUES DEl COnTE 
    «RamOn El gElóS»
    

    

    Aquest conte, a més a més de servir com a material didàctic 

per a l’àrea de llengua catalana i literatura, també pot ser útil per treballar continguts 

curriculars de les àrees de coneixement del medi natural, de coneixement del medi so-

cial i cultural, d’educació en valors socials i cívics i d’educació artística. Les propostes 

que hi ha més avall van encaminades a aconseguir els objectius següents:

ÀREa DE COnEIxEmEnT DEl mEDI naTURal

• Explicar les diferències i semblances entre els llops i els gossos.

ÀREa DE COnEIxEmEnT DEl mEDI SOCIal I CUlTURal

• Explicar com es van originar els animals domèstics a partir dels seus avantpassats 

salvatges.

• Explicar els diferents beneficis que els humans obtenim dels animals domèstics.

ÀREa D’EDUCaCIó En valORS SOCIalS I CívICS

• Reforçar l’empatia dels nens i les nenes vers els seus animalets de companyia co-

mentant les relacions entre els personatges del conte.

• Fer una reflexió encaminada a aconseguir que la canalla trobi la manera d’expres-

sar els seus sentiments davant l’arribada d’un nou germanet o germaneta.

• Ensenyar a compartir les joguines i a respectar les propietats dels altres.

ÀREa D’EDUCaCIó aRTíSTICa

• Dibuixar un gos d’una raça determinada.
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1. TREball D’InvESTIgaCIó

Torna a llegir el conte i ves apuntant tot allò de la narració que faci sospitar que el 

Ramon no és un nen. 

Solucions a la pàg. 25

2. ExPRESSIó ESCRITa

2.1. aDjECTIUS

Assigna a cadascun dels tres personatges que figuren més avall tres adjectius amb 

els quals són descrits en el conte i, per a cada personatge, construeix tres frases en què 

hi surti ell, una amb cadascun dels tres adjectius que li has assignat.

Llista d’adjectius: trist, content, enfadat, feliç, encuriosit, maco, preciós, bonic, ner-

viós, valent, gelós, ros, egoista.

 

RAMON

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

MARIA

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

MANELET

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2.2  DESCRIPCIó D’ESCEnES

2.2.1  Descriu una escena del conte t’hagi fet riure.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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 2.2.3.  Descriu una escena del conte t’hagi fet enfadar.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2.2.4.  Descriu una escena del conte t’hagi entristit.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2.2.5.  Descriu una escena del conte que hagi fet posar content.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2.2.6.  Escriu a sota totes les coses que el Ramon, la Maria i els seus familiar haurien 

pogut fer per evitar els problemes que van tenir amb l’arribada del Manelet.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

3. SOPa DE llETRES

En aquesta sopa de lletres hi ha amagats els següents noms de races de gossos: dàl-

mata, llebrer, mastí, gos d’atura, terranova, terrier, gran danès, gos llop, santbernat. 

Busca’ls i, quan els trobis, encercla’ls.
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G M A S T Í R T U L G

O L L E B R E R I M R

S G O S D A T U R A A

L M D A N O E E G D N

L S À N P A R L L E D

O Y L T E R R I E R A

P G M B T E A M P F N

P A A E D A N B L T È

S L T R K I O V H R S

K L A N S E V I N I P

L N M A S R A O S T I

R M B T I L A S R E P

Solucions a la pàg. 26

4. DIbUIxa Un gOS

Si vols fer el dibuix a partir d’un model, en pots trobar molts a 

www.boncan.com/ca/coses-d-interes/races.
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5. aCTIvITaTS D’amPlIaCIó

5.1. la DOmESTICaCIó DElS anImalS

Els gossos són descendents de llops que van ser domesticats. Els ossos més antics 

atribuïts a un gos van ser trobats a Bèlgica i tenen una antiguitat d’uns 36000 anys. 

Tot hi que hi ha qui opina que aquests ossos eren de llop, ningú no discuteix que el 

gos va ser el primer animal domèstic que vam tenir els humans, ni tampoc que exis-

teix des de fa com a mínim 15000 anys.

No se sap del cert com va tenir lloc la domesticació del llop, però el més probable 

és que s’iniciés a partir de llops que eren poc espantadissos i s’atrevien a acostar-se als 

assentaments dels humans per menjar-se les seves deixalles. Alguns d’aquests llops es 

van quedar a viure prop dels humans, i aquests els van anar seleccionant per aconse-

guir que fossin cada cop menys agressius amb ells, que els ajudessin en la caça i que 

els avisessin si s’acostava un perill. Aquesta selecció en funció del comportament va 

anar associada a la selecció de les característiques físiques que permeten diferenciar 

un gos d’un llop. La selecció artificial en els gossos ha estat contínua fins a l’actualitat, 

per això hi ha tantes races de gossos.

Després dels gossos, fa uns 9800 anys, van ser domesticades les ovelles i les cabres, 

de les quals n’aprofitem la llet, a més de la carn i la pell; fa uns 9500 anys, els agricul-

tors van domesticar el gat salvatge, perquè matava els ratolins que es menjaven les 

seves collites de cereals; fa uns 8800 anys va ser domesticat l’ur, un toro salvatge que 

es va extingir fa uns 400 anys i del qual provenen els toros i les vaques domèstics; fa 

uns 8500 anys va ser domesticat el porc senglar, que és l’avantpassat del porc domès-

tic; fa uns 8000 anys va ser domesticat el gall Bankiba, l’avantpassat salvatge dels galls 

i les gallines domèstics; i fa uns 5700 anys va ser domesticat el cavall salvatge.

La domesticació dels animals i les plantes va permetre als humans disposar d’ali-

ment de forma regular, i això va tenir com a conseqüència que la seva població aug-

mentés molt. Sense agricultura i ramaderia no existiria la societat actual.
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aCTIvITaTS

1)  Escriu en cadascuna de les línies que vénen a continuació una cosa que la huma-

nitat no hauria pogut fer sense l’ajuda dels animals domèstics.

a) .......................................................................................................................................................

b) .......................................................................................................................................................

c) .......................................................................................................................................................

d) .......................................................................................................................................................

e) .......................................................................................................................................................

2) Escriu el nom de tres animals domèstics que en han ajudat en el desenvolupa-

ment de l’agricultura.

....................................................................................................................................................

3) Escriu el nom de cinc animals domèstics que ens ajuden a desplaçar-nos.

....................................................................................................................................................

4)  Escriu el nom de cinc animals domèstics que ens serveixen habitualment 

d’aliment.

....................................................................................................................................................

5)  Escriu el nom de dos animals domèstics que ens fan companyia i/o ens 

defensen.

....................................................................................................................................................

6)  Escriu el nom de dos animals domèstics que s’utilitzen en la investigació mèdica.

....................................................................................................................................................

Solucions a la pàg. 26
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5.2. DIfERènCIES I SEmblanCES EnTRE El gOS I El llOP PEl QUE fa al 
COmPORTamEnT

Entre les 337 races de gossos que reconeix la Federació Cinològica Internacional, el 

grau de semblança física amb els llops varia molt, per això no té gaire sentit fer una 

comparació física entre el llop i el gos en general. Les frases que vénen a continuació 

fan referència al comportament de gossos i llops. Partint dels coneixements sobre 

aquests animals que ja tens, indica encerclant el nom escaient quines corresponen als 

gossos, quines corresponen als llops i quines a tots dos.

1) Perquè un llop / gos estableixi un vincle social amb una persona, ha d’estar amb 

ella les 24 hores del dia durant les seves tres primeres setmanes de vida.

2) Perquè un llop / gos estableixi un vincle social amb una persona, n’hi ha prou 

amb què passi amb ella una hora i mitja cada dia durant les seves tres primeres set-

manes de vida.

3) Els llops / gossos es comuniquen mitjançant senyals visuals (posició de la cua i de 

les orelles, i expressió dels ulls) i olfactives (orina i secrecions de les glàndules anals).

4) Els llops / gossos es tornen menys curiosos i enjogassats a partir de les 5 setma-

nes de vida.

5) Els llops / gossos es tornen menys curiosos i enjogassats a partir dels tres mesos 

de vida.

6) Els llops / gossos tenen un sentit de l’olfacte i l’oïda molt desenvolupat.

7) Els llops / gossos tenen una vista adaptada a la foscor.

8) Els llops / gossos acostumen a ser més desconfiats i fugissers que els llops/gossos 

durant tota la seva vida.

9) Un llop / gos, quan viu en grup i es vol fer respectar pels altres, aixeca la cua, 

adreça les orelles, arrufa el morro i ensenya les dents.

10) Els llops / gossos fan pipí damunt de pedres, parets, arbres i pals per marcar el 

seu territori.

11) Els llops/gossos borden.

Solucions a la pàg. 27
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SOlUCIOnaRI DE lES aCTIvITaTS DIDÀCTIQUES DEl COnTE 
«RamOn El gElóS»

1. TREball D’InvESTIgaCIó

Els asteriscos (*) assenyalen les pistes més importants.

1) El Ramon diu que, quan els seus pares van portar el Manelet, de dins el cabàs on 

el tenien en sortia un sorollet agut, com el que fan els gatets acabats de néixer. És una 

mica estrany que un nen pensi això.

2) El Ramon explica que el Manel només tenia quatre rínxols miserables al cap. 

Això ho diu perquè ell tenia pèl ros i espès per tot el cos.

3) El Ramon va enterrar la seva moto de plàstic al jardí. No és normal que un nen 

enterri les coses per amagar-les.*

4) Les mossegades que fan els nens solen ser poc profundes, mentre que la que fa 

el Ramon al Manelet ho és bastant, perquè al nen li donen punts de sutura per curar-

la-hi.

5) El Ramon s’escapa del cotxe i els pares no el van a buscar.*

6) Els gossos del barri on vivia el Ramon solien bordar-li més que a la Maria o al 

pare. És freqüent que els gossos bordin més a altres gossos que a les persones.

7) El Ramon menjava el que trobava a les escombraries com si fos la cosa més nor-

mal del món.*

8) Just abans de caçar el conill, el Ramon va adreçar les orelles. Realitzar aquesta 

acció en les persones no és possible, però en els gossos sí.*

9) Els pares quan juguen amb els fills a pilota no acostumen a llençar-la una vegada 

i una altra perquè ells la vagin a buscar.

10) Al final del conte el Ramon es posa a remenar la seva cua llarga i peluda. No pot 

ser un nen, perquè els nens no tenen cua. És un gosset que es pensa que es un nen.*
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3. SOPa DE llETRES

G M A S T Í G

O L L E B R E R R

S G O S D A T U R A A

L D A E N

L À N R D

O L T E R R I E R A

P M B A N

A E N È

T R O S

A N V

A A

T

5. aCTIvITaTS D’amPlIaCIó

5.1. 

- Animals domèstics que en han ajudat en el desenvolupament de l’agricultura:    

cavall, bou, ruc, mul...

- Animals domèstics que ens ajuden a desplaçar-nos: cavall, bou, ruc, mul, camell, 

gos, iac, búfal, llama, ant, ren...

- Animals domèstics que ens serveixen habitualment d’aliment: vaca, cabra, be, 

pollastre, porc, cavall, conill...

- Animals domèstics que ens fan companyia i/o ens defensen: gos, gat, tortuga, co-

nill d’Índies, periquito, lloro...

- Animals domèstics que s’utilitzen en la investigació mèdica: ratolí, rata, conill 

d’Índies, conill, pollastre, porc...
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5.1. DIfERènCIES I SEmblanCES EnTRE El gOS I El llOP PEl QUE fa al COmPORTamEnT

1) Perquè un llop estableixi un vincle social amb una persona, ha d’estar amb ella 

les 24 hores del dia durant les seves tres primeres setmanes de vida.

2) Perquè un gos estableixi un vincle social amb una persona, n’hi ha prou amb 

què passi amb ella una hora i mitja cada dia durant les seves tres primeres setmanes 

de vida.

3) Els llops i els gossos es comuniquen mitjançant senyals visuals (posició de la cua 

i de les orelles, i expressió dels ulls) i olfactives (orina i secrecions de les glàndules 

anals).

4) Els llops es tornen menys curiosos i enjogassats a partir de les 5 setmanes de 

vida.

5) Els gossos es tornen menys curiosos i enjogassats a partir dels tres mesos de vida.

6) Els llops i els gossos tenen un sentit de l’olfacte i l’oïda molt desenvolupat.

7) Els llops i els gossos tenen una vista adaptada a la foscor.

8) Els llops acostumen a ser més desconfiats i fugissers que els gossos durant tota 

la seva vida.

9) Un llop i un gos, quan viu en grup i es vol fer respectar pels altres, aixeca la cua, 

adreça les orelles, arrufa el morro i ensenya les dents.

10) Els llops i els gossos fan pipí damunt de pedres, parets, arbres i pals per marcar 

el seu territori.

11) Els gossos borden.
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    PROPOSTa D’aCTIvITaTS DIDÀCTIQUES DEl COnTE 
    «RaQUEl la TafanERa»
    

    

    Aquest conte, a més a més de servir com a material didàctic 

per a l’àrea de llengua catalana i literatura, també pot ser útil per treballar continguts 

curriculars de les àrees de coneixement del medi natural, d’educació en valors socials 

i cívics i d’educació artística. Les propostes que hi ha més avall van encaminades a 

aconseguir els objectius següents:

ÀREa DE COnEIxEmEnT DEl mEDI naTURal

• Conèixer diferents espècies d’animals salvatges.

• Explicar la diferència entre un animal domèstic i un animal salvatge amansit.

ÀREa D’EDUCaCIó En valORS SOCIalS I CívICS

• Reflexionar sobre la importància de tractar els animals amb respecte, i no com a 

joguines.

ÀREa D’EDUCaCIó aRTíSTICa

• Fer un pollet de garsa amb papiroflèxia.
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1. COmPREnSIó lECTORa 
1) Com va aconseguir el David que el seu germà deixés que l’acompanyés a buscar 

capgrossos?

....................................................................................................................................................

2) Quina opinió tens del fet que el Valentí i el Sebastià agafessin polls de garsa del 

seu niu?

....................................................................................................................................................

3) Per què volia matar els polls de garsa el pare del David?

....................................................................................................................................................

4) Per què el David li posa a la Raquel una anella daurada a la pota?

....................................................................................................................................................

5) Quina va ser la primera paraula que va aprendre a dir la Raquel?

....................................................................................................................................................

6) Per què pensava la Raquel que el gall era dolent?

....................................................................................................................................................

7) Per què pensava la Raquel que els gats i els gossos eren dolents?

.................................................................................................................................................... 

8) Quines dues joies va robar la Raquel a la senyora Paulina?

....................................................................................................................................................

9) Qui li va regalar a la Rosa les dues xinxilles?

....................................................................................................................................................

10) Quin era el pitjor malson de la Raquel?

....................................................................................................................................................

Solucions a la pàg. 40

2. ExPRESSIó ESCRITa

2.1. Prenent de model la descripció del David que tens a sota descriu la resta de 

personatges del conte.

El DavID 
El David era un nen de cinc anys, ros, rodonet i alegre, a qui agradaven els animals, 

i en especial la seva garsa, la Raquel. No es refiava del Valentí, el seu germà, perquè 

sempre li prenia coses.
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la RaQUEl

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

l’ERIçó

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

El valEnTí  
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

El jOan  
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

la ROSa 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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2.2. Explica, amb l’ajuda del diccionari, el significat de les expressions subratllades, 

les quals pertanyen al conte.

1) Portava un somriure que li anava d’orella a orella.

....................................................................................................................................................

2) Van trobar cinc garses ja gambades.

....................................................................................................................................................

3) Després d’haver vist de reüll com la Sofi fugia a corre-cuita.

....................................................................................................................................................

4) Passejava pel jardí de casa arrapada a l’espatlla del David.

....................................................................................................................................................

Solucions a la pàg. 40

2.3. Quins detalls del conte t’han semblat interessants o increïbles?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2.4. Quina és l’escena del conte que t’ha semblat més divertida?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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3. El CODI mORSE

Imagina que la Raquel és capaç de comunicar-se mitjançant el codi Morse i li envia 

el missatge següent a la mare del David:

. ._.. ... ._ _. .. __ ._ ._.. ...

_. ___ ... ___ _. .__ ___ __. .._ .. _. . ...

Desxifra què li ha dit tenint en compte el codi següent:

. - - - ... _. ._ _ _ _ ._.. _ _. .._ ._ ..

E O S N J M L G U A I

Solucions a la pàg. 40
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4. SOPa DE llETRES

Al conte surten els següents animals: capgròs, granota, gripau, garsa, colom, tórto-

ra, rossinyol, esquirol, eriçó, gat, gall, gallina, gos, cuc de terra, xinxilla, poll i lloro.

1) Classifica’ls en dos grups: domèstics i salvatges.

2) Busca i encercla el seu nom a la sopa de lletres.

ANIMALS DOMÈSTICS

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

ANIMALS SALVATGES

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

L C A P G R Ò S F C

L O L G R O T O U U

O L G A I S Ó G E C

R O S T P S R X S D

O M R O A I T I Q E

G A L L U N O N U T

E R I Ç Ó Y R X I E

G A R S A O A I R R

P O L L E L I L O R

G R A N O T A L L A

I G A L L I N A A T

Solucions a la pàg. 41
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5. COm fER Un POll DE gaRSa amb PaPIROflèxIa

1) Agafa un tros de paper de color negre i retalla un quadrat de 16cm X 16 cm

2) Col·loca el paper quadrat amb la cara pintada mirant cap avall i doblega’l per la 

meitat de les quatre maneres possibles, tal com indiquen les figures 1, 2 i 3.

3) Fes els quatre doblecs indicats a les figures 4 i 5.

4) Crea un rombe amb dos triangles rectangles perpendiculars a ell a la part central 

fent els doblecs indicats a la figura 6.

5) Transforma el rombe en dos triangles isòsceles superposats fent el doblec indicat 

a la figura 7. Els dos triangles rectangles t’han de quedar a la part interna.

6) Fes coincidir el vèrtex oposat a la base de cada triangle amb el centre d’aquesta 

base, tal com mostra la figura 8.

7) Amb cadascun dels dos petits triangles isòsceles obtinguts com a conseqüència 

de la realització del pas anterior fes els doblecs que indiquen les figures 9 i 10.

8) Plega els dos triangles isòsceles a què s’ha fet referència en el pas anterior de 

manera que cadascun formi un bec, tal com indica la figura 11.

9) Extreu els dos triangles rectangles que van quedar a la part interna en realitzar 

el pas 5, tal com indica la figura 12.

10) Fes coincidir els dos triangles rectangles tal com mostra la figura 13.

Si es separen els dos triangles rectangles, que són les ales del poll, el bec s’obre, 

mentre que, si s’acosten, es tanca, tal com mostren les dues fotografies que hi ha més 

avall.

             
Figura 1                           Figura 2                                       Figura 3                           Figura 4

         Figura 5         Figura 6   Figura 7                    Figura 8        Figura 9
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    Figura 10           Figura 11                          Figura 12                Figura 13  
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6. aCTIvITaTS D’amPlIaCIó

6.1. anImalS DOmèSTICS I anImalS SalvaTgES EnSInISTRaTS

Al conte surten alguns animals domèstics, com ara els gossos, els gats i les gallines, 

i altres de salvatges, com ara les garses. La Raquel és un animal salvatge ensinistrat.

Tant els animals domèstics com els animals salvatges ensinistrats són més mansos 

que els animals salvatges que no han conviscut amb els humans, però la mansesa dels 

primers és en gran part producte d’un procés denominat selecció artificial, mentre 

que les dels segons no. La selecció artificial animal consisteix a fer criar tan sols els 

animals que tenen determinades característiques hereditàries que són interessants per 

als humans amb la intenció que es mantinguin en les següents generacions. En canvi, 

l’amansiment dels animals salvatges s’aconsegueix principalment habituant-los a la 

presència humana des de ben petits. Els gossos són, de naixement, molt més mansos 

que els llops, però un llop es pot amansir si des de ben petit conviu amb els humans.

A moltes espècies animals se les pot ensinistrar (lleons, tigres, ximpanzés, cavalls, 

elefants, lloros, dofins...), la qual cosa significa que es pot aconseguir que realitzin 

determinades accions seguint les ordres dels humans. Els animals ensinistrats fan 

el que se’ls demana a canvi d’una recompensa, que habitualment és menjar. Els es-

pectacles amb dofins, en els quals aquests animals fan grans salts, travessen cèrcols, 

fan tombarelles a l’aire..., serien un fracàs si l’ensinistrador no disposés de peix per 

recompensar-los. Per aconseguir que un animal relacioni la realització d’una acció 

determinada amb l’obtenció d’una recompensa, l’ensinistrador l’ha de recompensar 

immediatament quan la fa, tant si és per casualitat com si és perquè segueix les seves 

indicacions.
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ExERCICI

Els animals salvatges ensinistrats són capaços de realitzar diverses accions per or-

dre dels humans. Digues quines són aquestes accions en el cas de dues espècies ani-

mals (les que tu triïs).

1) .................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2) .................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Solucions a la pàg. 41

6.2. InCREïblE PERò CERT 

1) Les garses són capaces de dir paraules, com els corbs, les cornelles, els lloros i els 

ximpanzés. El famós naturalista britànic Gerald Durrell (1925-1995) va observar com 

les garses del seu jardí imitaven els crits que feia la seva minyona quan avisava les ga-

llines que els havia portat el menjar. Segons Durrell, les garses feien això perquè gau-

dien enganyant i mobilitzant les gallines, sobretot quan ja s’havien retirat a dormir. 

2) Les garses tenen consciència d’elles mateixes, com ho demostra el fet que es re-

coneixen quan veuen la seva imatge reflectida en un mirall. A part de les garses, els 

únics animals que han demostrat que són capaços de fer això són els ximpanzés, els 

goril·les, els orangutans, els dofins i els elefants.

3) Els ocells de la família dels còrvids, que inclou, entre altres espècies, la garsa, el 

corb i la cornella, són capaces de trencar nous deixant-les caure sobre superfícies de 

pedra o sobre paviments.

4) Els corbs deixen nous sobre carrers i carreteres perquè els cotxes les aixafin i, un 

cop ho han fet, se’n mengen el contingut. A Tokio n’hi ha que realitzen aquesta acti-

vitat allà on hi ha un semàfor, perquè així tenen temps per menjar tranquil·lament 

quan es posa vermell per als cotxes.
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5) Els còrvids, com els ximpanzés, poden fabricar eines i utilitzar-les. Hi ha corbs de 

Nova Caledònia, una illa de l’oceà Índic, que són capaços de donar a trossos de filferro 

la forma adequada perquè serveixin com a eina per extreure l’aliment que no poden 

abastar amb el bec o les potes.

6) Els gats son capaços d’obrir la porta d’una gàbia d’ocells per poder-los-en treure 

agafant-los amb les urpes.

7) Els eriçons són bestioles ferotges capaces de matar animals de mida semblant a 

la seva, com ara les xinxilles.

8) Els galls són capaços d’avisar de la presència d’un perill cantant, però només ho 

fan si a prop seu hi ha gallines. Si només hi ha altres galls, s’amaguen i no avisen.

9) A Moscou, alguns dels 35000 gossos abandonats que es calcula que hi ha són 

capaços d’agafar el metro i baixar-ne a la parada on els interessa.

EXERCICIS

1) Esbrina com els investigadors poden saber si un animal reconeix com a pròpia la 

seva imatge en un mirall. El mètode que utilitzen requereix fer una marca de pintura 

sobre l’animal en qüestió.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2) Com creus que els gossos abandonats de Moscou poden reconèixer la parada de 

metro en què han de baixar?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3) Hi ha animals que es pensen que són humans, com és el cas de la Raquel. Xim-

panzés criats per humans són capaços de classificar correctament en dos grups (el 

dels humans i el del no humans) les fotos en què hi figura un animal (humà o no). Les 

fotos d’altres ximpanzés i les del gat i el gos que conviuen amb ells les posen a la pila 

que correspon als animals. On et sembla que col·loquen la seva pròpia foto?

.......................................................................................................................................................
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4) Explica un comportament animal que tu consideris que és increïble però cert i 

que sigui diferent dels explicats més amunt.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Solucions a la pàg. 41
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SOlUCIOnaRI DE lES aCTIvITaTS DIDÀCTIQUES DEl COnTE 
«RaQUEl la TafanERa»
1. COmPREnSIó

1) A canvi de donar-li deu boles de ferro.

2) Que això no s’ha de fer mai.

3) Perquè pensava que un cop crescuts se li menjarien les cireres.

4) Perquè el seu germà no la hi pogués prendre si se li escapava la seva.

5) Tall.

6) Perquè picotejava la gallina.

7) Perquè mataven animals i no se’ls menjaven, o només se’n menjaven una part.

8) Un collaret d’or amb una maragda i dos robins i un anell d’or amb un diamant 

incrustat.

9) La Pilar, la seva amiga de la feina.

10) Que la Rosa la tanqués dins una gàbia amb un gat o un gos.

2. ExPRESSIó 
1) Un somriure que li anava d’orella a orella és un somriure molt gran.

2) Les garses ja gambades són les que ja són capaces de caminar.

3) Veure de reüll una cosa significa veure-la sense tenir-la al davant, girant l’ull 

sense girar el cap.

4) Fugir a corre-cuita significa fugir molt de pressa.

5) Arrapar-se significa agafar-se amb força.

3. El CODI mORSE

. ._.. ... ._ _. .. __ ._ ._.. ...

E L S A N I M A L S

_. ___ ... ___ _. .__ ___ __. .._ .. _. . ...

N O S Ó N J O G U I N E S



41

4. SOPa DE llETRES

Animals domèstics: colom, gat, gall, gallina, gos, poll, xinxilla.

Animals salvatges: capgròs, granota, gripau, garsa, tórtora, rossinyol, esquirol, eriçó, 

cuc de terra, xinxilla, lloro, colom.

L C A P G R Ò S C

L O G R O T O U

O L A I S Ó G E C

R O T P S R X S D

O M A I T I Q E

G A L L U N O N U T

E R I Ç Ó Y R X I E

G A R S A O A I R R

P O L L L L O R

G R A N O T A L L A

G A L L I N A

6. amPlIaCIó

6.2. Increïble però cert

1) L’investigador marca l’animal amb una taca de pintura inodora en un lloc del seu 

cos que ell no pugui veure sense l’ajuda d’un mirall (el front, per exemple). Si l’animal 

intenta treure’s aquesta taca quan la veu reflectida en un mirall, conclou que sap que 

es troba sobre el seu cos i que és capaç de reconèixer la seva imatge.

2) Perquè per a ells cada parada de metro té una combinació d’olors que la caracte-

ritza. La sensibilitat olfactòria dels gossos és, com a mínim, 100000 vegades superior 

a la dels humans.

3) La col·loquen amb les de les persones.
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    PROPOSTa D’aCTIvITaTS DIDÀCTIQUES DEl   
    COnTE «El ROURE I El CIRERER»

    

    Aquest conte, a més a més de servir com a material didàctic 

per a l’àrea de llengua catalana i literatura, també pot ser útil per treballar continguts 

curriculars de les àrees de coneixement del medi natural, de coneixement del 

medi social i cultural i d’educació artística. Les propostes que hi ha més avall van 

encaminades a aconseguir els objectius següents:

ÀREa DE COnEIxEmEnT DEl mEDI naTURal

• Conèixer les diferències que hi ha entre els roures i els cirerers.

• Conèixer quines són les parts comestibles d’algunes plantes.

• Conèixer algunes plagues que perjudiquen les plantes.

• Aprendre que moltes plantes per reproduir-se necessiten l’ajuda d’animals.

ÀREa DE COnEIxEmEnT DEl mEDI SOCIal I CUlTURal

• Aprendre com, quan, on i per què es va originar l’agricultura.

• Conèixer quins són els principals conreus de Catalunya.

ÀREa D’EDUCaCIó aRTíSTICa

• Si els roures tenen glans formades del tot, dibuixar un branquilló de roure amb 

fulles i glans. Si els cirerers tenen cireres madures, dibuixar un branquilló de cirerer 

amb fulles i cireres madures. Si els roures no tenen glans ben formades ni els cirerers 

cireres madures, dibuixar una escena del conte.
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1. COmPREnSIó

1) Com es diu la nena protagonista del conte?

.......................................................................................................................................................

2) Per què no va explicar la Rita als seus pares que unes nenes de la seva classe 

s’havien rigut del color dels seus cabells?

.......................................................................................................................................................

3) Com es diu el nen veí de la Rita?

.......................................................................................................................................................

4) Per què el pare de la Rita va esperar que arribés el mes de febrer per plantar el 

cirerer?

.......................................................................................................................................................

5) Per quin motiu el roure odiava la Rita?

.......................................................................................................................................................

6) Què va dir el roure al cirerer només veure’l?

.......................................................................................................................................................

7) Què necessita el roure perquè les seves flors quedin pol·linitzades?

.......................................................................................................................................................

8) Quines van ser les plagues que van atacar el cirerer?

.......................................................................................................................................................

9) Per què el pare de la Rita va podar el cirerer?

.......................................................................................................................................................

Solucions a la pàg. 51

2. DESCRIPCIó DElS PERSOnaTgES

Descriu la Rita, el roure i el cirerer fent servir alguns dels següents adjectius: fort, 

humil, prepotent, alegre, riallera, petita, eixerida, vell, majestuós, rondinaire, discret, 

orgullós i senzill.

RITA

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
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ROURE

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

CIRERER

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

3. ESbRIna 
3.1  El gaig del conte, que és el servidor del roure, ha enterrat alguna cosa i no la 

troba. Si vols saber què és omple les tres caselles que hi ha al final de l’exercici tenint 

en compte les tres pistes següents:

La primera lletra forma part de la paraula pega, però no de la paraula peça.

La segona lletra forma part de la paraula sola, però no de la paraula soca.

La tercera lletra forma part de la paraula cap, però no de la paraula cop.

Solucions a la pàg. 51

3.2  Escriu al costat de cada afirmació si es refereix al roure, al cirerer o a tots dos.

1) Les seves flors són pol·linitzades pels insectes. ..........................................................

2) Les seves flors són pol·linitzades pel vent. .................................................................

3) És freqüent que faci dues brotades de fulles el mateix any. .......................................

4) Produeix casanelles que contenen larves d’una petita vespa. .....................................

5) Els seus fruits són carnosos. ......................................................................................

6) Els seus fruits són secs. ..............................................................................................

7) Les dues espècies més freqüents a Catalunya poden arribar a viure de 500 a 600 

anys. ..................................................................................................................................

8) No sol viure més de 100 anys. ....................................................................................
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9) Té flors que només són masculines i flors que només són femenines. .........................

10) Té flors que són femenines i masculines a la vegada. ..................................................

11) És un arbre de fulla caduca. ........................................................................................

12) És un arbre capaç de rebrotar quan és tallat. ...............................................................
Solucions a la pàg. 51

4. SOPa DE llETRES

Troba i encercla en aquesta sopa de lletres els següents vuit noms de feines que han 

de fer els pagesos durant l’any: sembrar, plantar, adobar, regar, esporgar, collir, podar 

i desbrossar.

S E M B R A R P O D

M S D I E N R C P D

T P E R G D C F L J

Z O S Z A D O B A R

S R B L R P L U N O

V G R E H O L S T K

L A O U M D I M A S

R R S C G A R O R L

R V S G R R C D A E

O S A X R W P D N T

P P R E U S T B K S

Solucions a la pàg. 52
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5. COm fER mElmElaDa DE CIRERES

Ingredients

- 1 quilo de cireres sense pinyol

- 300 grams de sucre

- El suc de mitja llimona

Preparació

Renteu les cireres, traieu-los la cua, talleu-les pel mig, traieu-los el pinyol i aneu-les 

pesant. Quan tingueu un quilo de cireres sense pinyol, barregeu-lo amb el sucre i el 

suc de la llimona dins una olla i deixeu-la a la nevera durant dues hores.

Poseu l’olla al foc i, quan el seu contingut comenci a bullir, abaixeu el foc fins al 

mínim i deixeu que la cocció continuï uns 20 minuts. Durant aquest temps aneu re-

menant sovint.

Espereu que l’olla es refredi una mica i després tritureu les cireres amb una bate-

dora.

Ja teniu feta la melmelada. Ara, si us ve de gust, podeu preparar-vos amb ella unes 

torrades com les de la foto. Bon profit!
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6. DIbUIx

Si els roures tenen glans formades del tot, dibuixa un branquilló de roure amb fu-

lles i glans. Si els cirerers tenen cireres madures, dibuixa un branquilló de cirerer amb 

fulles i cireres madures. Si els roures no tenen glans formades del tot ni els cirerers 

cireres madures, dibuixa una escena del conte.

 

7. aCTIvITaTS D’amPlIaCIó

7.1  la DOmESTICaCIó DE lES PlanTES

L’espècie humana actual es creu que va aparèixer a Àfrica fa uns 200000 anys i 

durant la major part de seva existència es va alimentar dels animals que caçava o pes-

cava i de les plantes que recol·lectava, però fa uns 12000 anys, com a mínim, alguns 

humans van començar a cultivar determinades plantes de les quals s’alimentaven. El 

poblat d’agricultors més antic trobat fins ara té aquesta antiguitat i està situat a la part 

nord del que ara és Síria. Es creu que, tot i que fa 12000 anys la població humana de 

la Terra era de tan sols uns 4 milions d’individus (actualment n’hi ha uns 7000), els 

humans que practicaven l’agricultura en aquella època ho feien perquè allà on vivien 

havia augmentat molt la població i, com a conseqüència, amb l’aliment que obtenien 

de la caça i la recol·lecció no en tenien prou per sobreviure. Els caçadors-recol·lectors 
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eren nòmades que es desplaçaven seguint els animals que caçaven, mentre que els 

agricultors eren sedentaris, perquè havien de viure sempre prop dels camps de con-

reu dels quals depenia principalment la seva supervivència.

Probablement, molt abans que determinats grups humans depenguessin de l’agri-

cultura per sobreviure els caçadors-recol·lectors ja plantaven o afavorien determina-

des plantes que els interessaven allà on solien anar a recol·lectar.

Els primers agricultors van plantar plantes silvestres, ja que a la seva època eren les 

úniques que hi havia, però segurament abans de fer-ho van triar les que tenien la part 

que n’aprofitaven de millor qualitat: l’espelta silvestre (l’avantpassat del blat cultivat) 

que feia les llavors més grosses, la figuera que feia les figues més grosses i dolces, et-

cètera. Aquest procés de selecció, que s’ha anat repetint des de l’inici de l’agricultura, 

ha tingut com a conseqüència l’obtenció de moltes varietats de plantes cultivades, les 

quals generalment són incapaces de sobreviure a la natura, i en alguns casos són força 

diferents de les varietats silvestres de les quals provenen.

L’obtenció de varietats de plantes cultivades a partir de varietats silvestres es coneix 

amb el nom de domesticació de les plantes. Es creu que les primeres herbes cultivades 

van ser el blat, l’ordi i el pèsol, les quals són totes de cicle anual (s’han de plantar cada 

any), i que el primer arbre cultivat va ser la figuera. Les quatre plantes citades van 

ser domesticades a l’Orient Proper. El blat fa uns 10800 anys, l’ordi i el pèsol fa uns 

10000 anys i la figuera fa uns 10300 anys. L’arròs, segons les dades aportades per la 

genètica, va ser domesticat al sud de la Xina fa com a mínim 8200 anys, l’olivera va 

ser domesticada a la regió mediterrània oriental fa com a mínim 6000 anys i el blat de 

moro va ser domesticat a Mèxic fa uns 4500 anys.

El cirerer silvestre és un arbre originari d’Europa, el nord-oest d’Àfrica i l’oest d’Àsia. 

Fa 1000 anys ja es cultivava a la part asiàtica de l’actual Turquia.
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EXERCICI

Esbrina en quin continent es van domesticar les plantes que tens a sota i a mesura 

que ho vagis fent ves-les col·locant en la casella que li correspon: blat, cafè, pèsol, oli-

vera, albergínia, síndria, blat de moro, mandioca, cacau, tomaquera, gira-sol, llentia, 

carabassa, plàtan, xufla, patata, cigró, arròs i col.

EUROPA ÀSIA ÀFRICA AMÈRICA

Solucions a la pàg. 53
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7.2  algUnES PlanTES CUlTIvaDES a CaTalUnya

La llista que ve a continuació està formada per espècies de plantes que són cultiva-

des a Catalunya. Classifica-les en els següents tres grups: hortalisses, conreus herbacis 

de secà i arbres fruiters.

Albergínia, pebrot, patata, cirerer, carbassa, blat, carbassó, tomaquera, ordi, pèsol, 

fava, pomera, cogombre, mongeta, coliflor, perera, enciam, sègol, escarola, ceba, all, 

col, colza, bleda, espinac, porro, civada, olivera.

HORTALISSES CONREUS HERBACIS DE 
SECÀ

ARBRES FRUITERS

Solucions a la pàg. 53

7.3  PaRTS COmESTIblES D’algUnES PlanTES

La llista que ve a continuació està formada per espècies de plantes que són cultiva-

des a Catalunya. Classifica-les en funció de la part que les persones ens en mengem.

Enciam, maduixera, remolatxa, rave, bleda, espinac, tomaquera, pastanaga, escaro-

la, cirerer, pomera, nap, xirivia, meló, col.

ARREL FULLA FRUIT

Solucions a la pàg. 54
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SOlUCIOnaRI DEl COnTE «El ROURE I El CIRERER» 
1. COmPREnSIó

1) Rita.

2) Perquè tenia por que li diguessin que tenia els cabells lletjos.

3) Jaume.

4) Perquè els arbrers fruiters són més fàcils de fer d’arrelar a l’hivern, quan encara 

no tenen ni flors ni fulles.

5) Perquè per culpa d’ella havien forçat una de les seves branques a créixer horit-

zontal per penjar-hi un gronxador.

6) Que li demanés permís per parlar, que era un monstre tarat, un arbre miserable 

creat pels humans per al seu benefici, i que era una caixa de fruita vivent.

7) Una mica de vent.

8) Pugons, larves d’escarabat, aranyes vermelles i fongs.

9) Perquè li volia donar una forma que li permetés arribar fàcilment a les cireres.

3. ESbRIna

3.1  Gla.

3.2  Escriu al costat de cada afirmació si es refereix al roure, al cirerer o a tots dos.

1) Les seves flors són pol·linitzades pels insectes.   Cirerer

2) Les seves flors són pol·linitzades pel vent.   Roure

3) És freqüent que faci dues brotades de fulles el mateix any.   Roure

4) Produeix casanelles que contenen larves d’una petita vespa.   Roure

5) Els seus fruits són carnosos.   Cirerer

6) Els seus fruits són secs.   Roure

7) Les dues espècies més freqüents a Catalunya poden arribar a viure de 500 a 600 

anys. Roure

8) No sol viure més de 100 anys.   Cirerer

9) Té flors que només són masculines i flors que només són femenines.   Roure

10) Té flors que són femenines i masculines a la vegada.   Cirerer

11) És un arbre de fulla caduca.   Roure i cirerer

12) És un arbre capaç de rebrotar quan és tallat.   Roure i cirerer
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4. SOPa DE llETRES

S E M B R A R

S D E P

P E G C L

O S A D O B A R

R B R P L N 

G R O L T

A O D I A

R S A R R

S R

A

R
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7.1  En QUIn COnTInEnT ES van DOmESTICaR?

EUROPA ÀSIA ÀFRICA AMÈRICA

Col Llentia
Cigró
Blat

Pèsol
Olivera
Arròs

Albergínia
Plàtan

Cafè
Xufla

Síndria

Blat de moro
Carabassa

Patata
Mandioca

Cacau
Tomaquera

Gira-sol

7.2  algUnES PlanTES CUlTIvaDES a CaTalUnya

HORTALISSES
CONREUS HERBACIS DE 

SECÀ ARBRES FRUITERS

Albergínia
Pebrot
Patata

Carbassa
Carbassó

Tomaquera
Pèsol
Fava

Cogombre
Mongeta
Coliflor
Enciam
Escarola

Ceba
All
Col

Bleda
Espinac
Porro
Ceba

Blat
Ordi

Civada
Colza
Sègol

Raïm
Cirerer
Pomera
Perera
Olivera
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7.3  PaRTS COmESTIblES D’algUnES PlanTES

ARREL FULLA FRUIT

Remolatxa
Rave

Pastanaga
Nap

Xirivia

Enciam
Bleda

Espinac
Escarola

Col

Tomaquera
Maduixera

Cirerer
Pomera

Meló
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valORaCIó DElS COnTES

1)  Quin és el conte que t’ha agradat més? Per què?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

2) De tots els personatges que surten als contes, quin és el que t’ha agradat més. 

Per què?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

3) Explica la part del llibre que t’ha agradat més.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

4) Has après coses interessants sobre els fenòmens meteorològics, els animals o les 

plantes? Si la resposta és sí, escriu-ne tres.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

5) Si el llibre t’ha agradat, escriu tres motius pels quals el recomanaries a algun 

company o companya.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................


