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Altres recursos

Un clepsidre és un rellotge d'aigua. Se sap que ja n'hi havia a 

Mesopotàmia. Consisteix en una sèrie de recpients comunicats des d'on 

passa l'aiga d'un a altre. El de sobre té un  petit foradet a la base de 

manera que l'aigua s'hi escola a una determinada velocitat, i per tant, en un 

temps fix. Els recipients tenen marques a la paret interior de forma que el 

nivell de l'aigua indica el pas del temps. Tenen l'avantatge de poder 

funcionar nit i dia. A l'escola hi ha una pràctica divertida de fer que consisteix a medir el temps pel degoteig 

d'una garrafa d'aigua invertida on s'insereix una petita aixeta de plàstic. Dóna molt de joc amb nens i nenes 

de final d'Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària per intentar controlar quanta estona es triga a fer una 

activitat determinada de manera que es pren consciènia del pas del temps. 

Un rellotge de sol és un instrument que senyala les hores mitjançant les 

ombres d'una agulla clavada dins d'un quadrant en el que estan marcades 

les línies horàries, l'agulla sempre té la direcció paral·lela al eix de rotació 

terrestre, en canvi el quadrant pot adoptar diferents posicions al igual que 

les línies horàries.

A l'escola la construcció d'un rellotge de sol és massa difícil però en canvi 

podem treballar el tema del pas del temps al llarg d'un dia i de les 

estacions a partir de l'estudi de les ombres. Alguns aspectes importants sobre el tema delpas del temps, 

les ombres, les estacions i els hemisferis terrestres podeu trobar-les a l'interessant treball  La terra 

paral·lela on la mestra Carme Alemany de l'escola "El roure gros" de santa Eulàlia de Riuprimer, explica 

algunes de les activitats que tota l'escola du a aterme (Infantil i Primària) per tal de treballar aquest temes 

de forma contíua en dificultat creixent.

Més rellotges 

La nomenclatura que fa servir el català per la lectura de les hores 

acostuma a trigar a presentar-se davant els alumnes i sovint reflecteix 

el desús i el poc domini que en tenen els adults. Aquest rellotge està 

pensat per a fer-ho molt més senzill i entenedor. 

Per saber més sobre rellotges enllaceu amb Reportatge rellotges

The modern times  Chaplin va aprofitar el so per complementar la 

seva representació del món de la productivitat desaforada. Critica la 

inclusió de les màquines a la societat i del sometiment de l'home 

com a obrer de fàbriques on el treball en cadena ha limitat l'home a 

una peça més del procés de produccó sense pensament ni criteri. 

Una bona oportunitat per posar els més petits en contacte amb una 

estètica i un llenguatge universal i als més grans amb una obra 

plena de significació social. 

Podeu enllaçar a http://www.youtube.com/watch?v=a0XjRivGfiw

http://www.youtube.com/watch?v=a0XjRivGfiw
http://issuu.com/maymeri8/docs/reportatge_rellotges
http://issuu.com/maymeri8/docs/la_terra_parallela
http://issuu.com/maymeri8/docs/la_terra_parallela


També podem aprofitar per analitzar el funcionament d'engranatges i màquines 

amb material com Georello mobile o Georello 3D de la firma Quercetti 

Contes per enllaçar 

Quin invent! Alcántara, R   La Galera

Un llibre que parla del rellotge de forma peculiar, la mesura del temps en funció de la necessitat. 

One hundred hungry ants   Pinczes, E  Ed Susaeta

Explica la curiosa història de 100 formigues que van a menjar-se les restes 

d'una festa al prat. Com que van en filera triguen força i van veient passar tots 

els altres animalons amb la seva part de menjar. Una de les formigues té una 

idea i va fent que s'agrupin de diferents maneres. Quan arriben al prat no 

queda res per menjar i acaben barallant-se.

Popville     Boisrobert, A   Editorial Kókinos

Un desplegable fascinant sobre el procés de construcció d'una ciutat. 

Mostra la part arquitectònica però sobretot l'urbanisme i les relacions laberíntiques de 

l'ocupació de l'espai. Tota una experiència acompanyada d'un poema de Pablo 

Guerrero

Las estaciones  Burningham, J Editorial Kókinos 

Al llarg del conte es una succeint personatges com animals de granja  insectes i 

situacions com onades de calor, vent, gel o neu que comporten diferents 

paisatges però també diferents situacions en l'entorn, tot acompanyat per imatges 

espectaculars i una narració que s'acosta a la poesia. Incorpora quatre làmines 

que ajuden a treballar el vocabulari i a donar representació pictòrica al decurs de 

l'any.




