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Avui et volem recomanar un llibre molt especial. ton ~ial que es tracto 
d'un album sense paraules. Sí, sí, tal com ho Hegeixes. Es la historia d'una 
nena que travessa un bosc nevat i... Tu, lector, hauras de ser el creador de 
la historia que els magnífics dibuixos de la Rebeca Luciani et suggereixin. 
Com pots suposar, en podras fer més d'una lectura i els teus pares (o avis 
o germans grans ... ), de ben segur que també en faran d'altres. Seras més 
creador que en molts altres !libres. He dit que no hi havia paraules, pero 
no és ben.veritat, perque al final hi ha un petit poema (cinc versos) que ens 
parla d'un estel i de la foscor i que, si estas poc inspirat, et pot ajudar a fer 
una lectura d'aquestes imatges que de ben segur t'atraparan. 
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SPACE RACE 

http:/ /www.arcademics.com/gmnes/space-race./space-race.html 

La pagina web CRISTIC té diferents jocs educatius on-line per 
a infantil i primaria. Avui us volem proposar el joc SPACE RACE, 
que el podem trobar dins de l'apartat de matematiques de tercer 
i quart de primaria. Aquest joc consisteix en una carrera de 
naus espacials, en que per avan~ar has d'endevinar el resultat de 
les multiplicacions entre quatre possibles solucions. En aquesta 
carrera espacial pots jugar contra l'ordinador, els teus amics o 
altres usuaris a l'atzar. Per comen~ar una partida rapida t'has de 
posar un pseudonim i llavors seleccionar "create game". Després 
tenim l'opció de fer joc privat o joc públic. Una vegada escollit 
el joc a fer, veuras els teus contrincants i ja estas a punt per 
comen~ar la partida. 

Lo. t.iro. 

Q o 
o o o o 

o o o 
D 

o () 

<:;i:JB :~j~l~r 


