
 

 

 
 
Exploradors! Per aire... 

Sessió del dissabte 18 de març 2016 
 
La nostra història és plena de personatges que desafiant allò desconegut han ampliat els límits 
del món. Viatjant per terra, mar i aire, han descobert noves rutes i han ajudat a dibuixar els 
territoris més indòmits dels nostres mapes.  
Aquest trimestre, des dels laboratoris, busquem famílies intrèpides que vulguin seguir les 
petjades dels grans exploradors.  
 
Objectius  

- Donar a conèixer el llibre de coneixement, com a lectura alternativa a la ficció, normalment 
la protagonista dels laboratoris.  

- Conèixer alguns dels exploradors i/o inventors que han fet història, especialment 
Leonardo da Vinci 

- Despertar la creativitat literària a partir de la creació de màquines extraordinàries 
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Descripció 

 
1a PART 
A mesura que arribin les famílies els donarem l’etiqueta amb el seu nom i ens asseurem davant 
els vidres de la sala infantil. Allà tindrem preparades cadires i coixins. 
Llegir el conte El semàfor blau del llibre de Contes per telèfon per introduir el tema del 
VOLAR. 

- Algú ha somniat mai que volava? 
- Quines coses sabeu que volen? 
- Coses de la natura? 
- Màquines? 

 
Qui vol dibuixar-les al vidre? 
Tindrem uns retoladors POSCA a punt perquè puguin sortir a dibuixar als vidres. 
 
2a PART 
El protagonista d’avui és un ratolí que també tenia un somni. Es diu Lindbergh. 
Mostrarem un ratolinet fet amb un ou de fusta. 
I començarem a llegir la història  
Kuhlmann, Torben. Lindbergh: l'agosarada història d'un ratolí volador.  
Joventut, 2014 
Arribarem fins a la pàgina titulada Màquines voladores i perseguidors enfurismats. Ho deixem 
en un punt on es parla que el Lindbergh es va tancar en el seu estudi i es va posar a estudiar 
per millorar el seu aparell volador.  
 
Marxarem tots junts cap a la sala de tallers on hi haurà instal·lat el taller dels ratolins i els 
ajudarem a saber tot el que cal per poder volar.  
 
2a PART 
Quan arribem a la sala tallers, ens trobarem tota la sala folrada per terra de paper d’embalar 
marró.  
Hi haurà les dues taules rodones d’infantil folrades també de paper d’embalar marró i alguna 
de les taules petites de fusta, amb coixins. 
Hi haurà vuit globus negres, grans, inflats amb heli i cada un lligat a diferents exemplars del 
llibre de Lindbergh. En capses de mercat pintades negres hi haurà llibres distribuits de 
diferents temàtiques.  
 



Al mig de la sala, fent rotllana, hi haurà 20 ratolinets fets amb ous, que tindran papers, material 
de dibuix a mida, etc., representant que estan treballant en el seu taller. Les imatges que es 
veuran són d’invents que va fer Leonardo de Vinci, esbossos, etc.  
 
Els nens i nenes, així com els pares, hauran de seure-hi al voltant. 
Els presentarem els ajudants del Lindbergh. Cada un d’aquells ratolins treballa per fer possible 
el somni del Lindbergh. 
3a PART 
Un cop estarem asseguts a la rotllana farem una mica de conversa a partir del tema 
d’INVENTAR.  
Per què deuen existir els inventors? Quina mena d’invents fan? Ho fan per ajudar les persones? 
Per fer coses impossibles? Per fer coses que ens fan mandra? 
Quines màquines inventarien per no haver de fer segons què? 
... 
Els parlarem de la figura de Leonardo da Vinci, com algú que va imaginar un munt de 
màquines, tot i que moltes, per falta de materials i eines, no es van poder fer. 
 
Els mostrarem tres llibres que demostren que inventar no té límits i ens mirarem algunes de 
les pàgines més divertides: 

- Mycielska, Matgorzata ¡Paténtalo!: el libro de los inventos útiles y disparatados en la 
historia. Il·lustr. Aleksandra Mizielinska; Daniel Mizielinski. Ekaré, 2016 

- Poizat, Chloé. Máquinas. Kalandraka, 2000 
- Carelman, Jacques. Catàleg d’objectes impossibles. Aura, 1990 

 
A continuació expliquem la proposta d’activitat que els fem. 
Tenen tres quarts d’hora per passar per alguns dels quatre racons que hi ha a la sala.  
 

1. Història de l’aviació 

A la paret hi ha la tira il·lustrada del llibre:  
Freigofas, Doris. Altos vuelos: la historia de la aviación según Golden Cosmos. Il·lustr. Daniel 
Dolz. Barbara Fiore, 2014 
En tindrem dos exemplars per poder penjar els dos llibres i veure les dues cares de l’acordió.   
Són llibres sense text, però que mostren tota la història de l’aviació en dibuixos. 
Deixarem fulls de paper d’embalar i retoladors negres per anar afegint bafarades sobre l’any, 
l’inventor, etc.  
Per poder trobar informació, deixarem una capsa amb llibres sobre invents i primers 
exploradors de l’aire, etc. 

 
2. Els invents d’en Leonardo  

Leonardo de Vinci era un referent per a Lindbergh perquè va dibuixar i inventar un munt de 
màquines. Era un inventor nat.  
No només va intentar fer màquines per volar, sinó que va provar moltes coses. Feu el boig, 
inventeu màquines estrambòtiques, passeu-vos-ho bé! 
Tot el terra de la sala està folrat de paper d’embalar per poder escriure i dibuixar tot allò que 
vulguin, per esbossos, equivocar-se, provar... 
La màquina preferida per cadascú, després de tot el procés creatiu, la podran dibuixar en 
pergamí i la penjarem al costat de tota la producció de Leonardo. 

 
3. Volar com un ocell. Avions de paper  



En aquest racó hi haurà llibres d’ocells i llibres d’avions de paper. Uns i altres han de servir per 
fer pràctiques de vol. 
Tindran fulls per practicar la construcció d’avions de paper, seguint els models o reinventant.  
 

4. Taller de prototipus de màquines voladores per ratolins.  
Tot i que en un principi no estava previst, alguns van demanar de poder construir els seus 
prototipus de màquina. Així és que vam improvisar cartrons, bastonets, palles, filferro, cordill, 
paper de seda... per poder fer realitat les màquines voladores per ratolins.  
 
 
Els darrers deu minuts els hem dedicat a seure de nou, acabar d’explicar el conte del Lindbergh 
i a comentar tot allò que els assistents han volgut compartir: màquines inventades, avions de 
paper que han volat més o menys, prototipus molt i molt interessants... 
Els assistents que han volgut s’han emportat ratolins amb el propòsit de continuar inventant 
mètodes de vol.  
 
 
 
 
  
 
 


