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Altres recursos

Per treballar qüestions relacionades amb superfícies podeu enllaçar  http://www.floorplanner.com 

i descarregar el programa que permet disenyar habitatges, és útil a partir de cicle superior de 

primària. Aprofitant les dimensions de la pròpia aula es poden fer simulacions sobre com ubicar 

un pis en la matexa superfície.

Activitat relacionades amb m3 i  m2 i la construció de maquetes i planols. També és molt 

interessant treballar amb materials com creator per ajudar a crear idees potents sobre les 

nocions de volum i superfície. 

Podeu trobar propostes d'auqestes activitats http://issuu.com/maymeri8/docs/metrecubicapamms 

és una proposta d'APaMMs que abasta les etapes d'nfantil, primàra i primer cicle d'ESO

Contes per enllaçar 

Podeu trobar el conte original a l'enllaç  Tres botons original Rodari

Això és casa meva  Ruiller, Jerome Editorial Joventut 

Un àlbum il·lustrat de forma exquisida, fa servir poquíssimes paraules i 

presenta una història de solitud i egoïsme que es resol amb la simplicitat 

que correspon a la infantesa. D'aquells contes amb molt de missatge 

dins un embolcall molt artístic. 

Casa  Félix, M  Editorial Lumen

Un conte sense paraules on el decurs d’uns història d’amor porta fins a la 

construcció d’un prisma molt especial.

La casa d'en Pere Bernal, MC  Editorial La Galera

Un conte encadenat on es van enllaçant espais de la casa, personatges i les 

seves accions, de manera que finalment tots queden lligats. Un conte que 

segueix l'esquema bàsic de les cantarelles dels contes i de les 

rondalles i cançons populars. 

Cuando los borregos no pueden dormir  Kitamura, S 

http://issuu.com/maymeri8/docs/tres_botons_original_rodari
http://issuu.com/maymeri8/docs/metrecubicapamms
http://www.floorplanner.com/


Editorial Altea

Madejo és un xai separat de la seva família que compta tot el que veu per intentar adormir-se. 

Amb ell ens endinsarem en una casa on tot guarda relació numèrica. Les il·lustracions són molt 

acurades i tot el llibre és ple de detalls de gran qualitat.

Deu nens es canvien de casa Anno, M  Editorial Joventut 

Es tracta d'un llibre d'imatges, en les pàgines oposades apareixen 

sempre dues cases, les mateixes, amb cinc finestres troquelades on, 

de vegades, podem veure alguns dels nens que són a l'habitació. 

Els deu nens comencen a la casa de l'esquerra i acaben a la de la dreta. 

Una casa a mida Horacek, P  Editorial Joventut 

El ratolí trobat una gran poma, però la seva casa és tan petita que no 

aconsegueix ficar-la dintre, així que surt a buscar una casa a la mida… 

Totes les cases on hi cabria amb la seva poma estan ocupades i els 

seus ocupants no semblen gaire disposats a compartir-les. Però buscar 

casa dóna molta gana i a mesura que va buscant, la poma es va fent 

més petita. Trobarà per fi una casa per a ell i la seva poma? 




