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Resum

Un avet rep la inesperada visita d'uns nens que pengen una pilota a les seves branques més 

altes. L'avet els explica la seva història.

Idees per treballar el text

Mida relativa de l’alçada per comparació.

Embolicar capses de diferents mides. Calcular el paper necessari i un cop fet valorar les 

decisions preses. Les llaçades, càlcul de la longitud necessària per embolicar cada capsa.

Les fulles dels avets, agulles per fer composicions amb línies rectes.

Tipus d'arbres que responen a la mateixa forma i observació detallada de les diferències: 

coníferes i piacees.

Idees per treballar la il·lustració

Polígons fins a de 10 costats, estrelles de cinc puntes, cinc vèrtex, 10 angles...

Línies corbes. Línies contínues i discontínues.

Composicions a partir de triangles.

Desplegaments de prismes rectangulars i de cubs.

Altres recursos

El Bambuchi és un joc de construcció de fàcil muntatge però infinites 

combinacions, és molt dúctil i pot corbar-se amb facilitat fent possibles 

estructures amb arestes rectes i corbes.Al contrari que materials pensats 

només per reproduir cossos geomètrics com el "Volumes a construire", també 

de Nathan, el Bambuchi pot ser fet servir des dels 3 anys alhora que respon 

molt bé a les necessitats de l'Educació Primària.

Conte per enllaçar
Què hi ha per dinar Jamela? Daly, M INTERMÓN-OXFAM
Com sempre la Jamela va d'un embolic en un altre, és Nadal i toca fer un bon 
dinar.
Però la Jamela s'estima el seu gall. Què passarà? Hi haurà o no dinar de Nadal?
Els colors i el moiment que tenen les històries de la Jamela ens duen a l'Àfrica 
sense fent-la propera gràcies a les seves aventures.
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