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Resum 

De com l’enginy d’en Salvador farà content el rei i li proporcionarà menjar per tot l’any.

Idees per treballar el text

El podeu trobar en aranès a Sauvador-e-es-auques

Quantes paraules coneixem en altres idiomes? Quants idiomes coneixes?

Les estacions i els mesos de l’any, meteorologia i recollida de dades.

Els àpats especials al llarg de l’any,  per què es fan i que simbolitza cadascun? Com va resoldre 
el seu problema en Salvador? 

Si voleu aprofundir en el tema dels valors enllaceu amb Contes i valors: enginy

Idees per treballar la il·lustració

Com es pot repartir l’oca entre les seves filles, la reina i ell mateix?Com repartir 7 oques entre les 

seves dues filles, la reina i ell? Fer divisions és repartir?

Descomposició del nombre. Quantes oques són mitja dotzena d’oques. I dotzena i mitja?

Les quartes parts i els quarts de pollastre, són el mateix?

Altres recursos

Podeu aprofitar per començar a jugar al joc de l'oca, tot i ser un joc molt 
popular ha deixat de formar part dels jocs que els nens i nenes d'avui fan 
servir de forma habitual. A l'entorn escolar té bona acceptació però sovint 
es veu relegat als dies de pluja. El joc ens dóna l'oportunitat de pactar les 
normes i de jugar més de dos jugadors. Un tema interessant és el 
d'acordar la forma d'acabar (exacte, anant i tornant o per excés) de 
manera que en funció de la decisió les possibilitats d'acabar o de tornar 
al punt inicial són diferents. Finalment recomanem que a partir de 2n de 
primària es facin servir dos daus i es pugui operar amb ells, sumar o restar les quantitats i així 
anar afegint operacions fins que hi siguin totes. Veureu com el grau d'emoció del joc puja molt!

Conte per enllaçar 

La semillas mágicas      Anno, M      Ed FCM Mèxic

El protagonista de la història rep unes llavors i dos consells: que es mengi una de 
les llavors i no passarà gana en tot l'any  i que planti l'altra i en tingui cura i a la 
tardor tornarà a collir dues llavor màgiques. La història és molt senzilla però el 
contingut matemàtic és important i identificable, en diferents nivells de complexitat, 
per totes les edats d'infantil i primària. La il·lustració acompanya molt bé per la seva aparent 
simplicitat. 

http://www.unamadecontes.cat/demo/show_video/16
http://www.tv3.cat/videos/1521249/Sauvador-e-es-auques
http://www.unamadecontes.cat/web/blog/tema/128#

