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- Bon dia, xics i xiques!
- Bon dia! - contestà tothom.
Hui estrenem el mes d’Abril. A Santillana del Mar, un
bonic poble medieval de Cantàbria, es nota que ja és
primavera. Les flors es vesteixen d’alegres colors i els
nens i nenes llueixen un enorme somriure perquè van
amb màniga curta a l’escola. L’alumnat de 4rt de
primària estan encara més que contents perquè
aquest trimestre han començat a parlar d’un tema que

no coneixien: La Prehistòria. Estan tots encantats
perquè el seu mestre Filipe és un expert en ella i
gaudeix transmetent els seus coneixements. Això sí,
cada dia els ensenya de forma diferent, de manera que
l’alumnat mai, mai s’avorreixen.
- La setmana passada varem estar parlant un poquet
d’una època molt molt antiga en la Prehistòria, una
època relacionada amb la pedra... A veure, a veure,
algú se’n recorda de com es diu? - va preguntar Filipe.
Alguns alumnes aixecaren de seguida la mà, i el mestre,
després de dubtar un moment a qui preguntar, va dir:
- Tú mateixa, Yelena, conta’ns.

Yelena es va alçar i començà a explicar:
- La Prehistòria, que va ser fa molts anys, ha sigut la
època més llarga de la humanitat. Eixa època tan antiga
es diu Edat de Pedra i en parlem del... del... Paleolític?
- Sí, Yelena, molt bé. Es coneix com Edat de Pedra
perquè els nostres avantpassats començaren a fabricar
els seus primers instruments, sobretot amb pedra. I, així
és, parlem del Paleolític.
Filipe, mentre anava escrivint a la pissarra, aprofità per
recordar-lis el que veren la setmana anterior.
- Com varem dir, l’Edat de Pedra és eixe període de la
Prehistòria que es divideix en tres etapes: el Paleolític,
el Mesolític i el Neolític. En cada una d’elles vivien de
forma diferent. Poc a poc les ferramentes que
utilitzaven per a caçar varen evolucionar, la seua forma
de vida anava millorant... Encara que nosaltres, durant
aquest trimestre, ens centrarem sols en el Paleolític,
que com ja varem dir, significa?, algú se’n recorda?,
quants anys fa d’eixa època?

Al fons, allà lluny es va escoltar una veu que murmurava.
- Més alt, Paulo, que t’escoltem tots! - exclamà Filipe.
- Paleolític significa «Pedra antiga» i fou fa 2,5 milions
d’anys.
- Molt bé, Paulo! El Paleolític, l’etapa més antiga de la
història de la humanitat, significa «Pedra Antiga» i
començà fa 2,5 milions d’anys.

Paulo és el germà bessó de Yelena. Ambdós
recordaven molt bé del que havien parlat a classe
perquè els havia agradat tant el que varen aprendre
sobre la Prehistòria que volien saber més. Així que
passaren part del cap de setmana investigant sobre el
Paleolític amb mamà i Papà.
Filipe és un bon mestre, tots els seus alumnes
l’adoren. Es nota que li encanten els xiquets. Sempre
intenta que els seus alumnes isquen de classe havent
aprés alguna cosa nova cada dia. I no em referisc sols
a aprendre la matèria de classe, no. Em referisc a
aprendre bons modes i altres actituds positives.

Estava clar que el tema del Paleolític havia atret al seu
alumnat. Com Filipe va veure que seguien molt atents a
la seua explicació, continuà:
- I... recordeu que el Paleolític també es dividia en tres
etapes?, qui me les recorda?
Paulo i Yelena, que sabien la resposta, no volgueren
alçar la ma per a que participaren els seus companys.
Com ningú deia res, el mestre els donà una pista amb la
seua mà, posant-la primer per el genoll, després per la
cintura i, per últim, al seu cap.
- A veure, a veure... ja?, qui se’n recorda? - El mestre
assenyalà a eixe alumne que alçava la ma tímidament.
- Crec que les etapes son... el Paleolític petit, el mitjà i
el gran – digué Martí dubtant de les seues paraules.
S’escoltaren rialles per tota la classe. Filipe va
tranquil·litzar a l’alumnat a la vegada que agraïa a Martí
la seua resposta, doncs encara que no fora correcta, el
que importava era que ho havia intentat. Aleshores va
prosseguir:

- Casi encertes, Martí. Eixes tres etapes són el Paleolític
inferior, el mitjà i el superior. I una de les
característiques que les diferencia és la forma en que
els homínids treballaven la pedra, es a dir, la forma en
que la tallaven. I... parlant dels homínids, qui eren els
homínids?
Filipe pogué veure per les cares de l’alumnat quins
sabien la resposta i quins no. Entre els que la sabien
estava Martí, però aquesta vegada baixava el cap i no
alçava la mà perquè li donava por tornar a equivocarse. El mestre llançà una indirecta, afirmant:
- Sé que més d’un sap la resposta. Vinga, nens, no
passa res si us equivoqueu.
Aleshores, Martí, decidit, aixecà la mà sense dubtar. I
explicà:
- Els homínids són els primers éssers que caminaren
sobre dos peus. I començaren a existir en el Paleolític
inferior.
- Genial, Martí, eres un bon alumne!

Aquesta vegada Martí, que es va enrojolar davant del
comentari del seu mestre, estava content i, sobretot,
més segur de sí mateix. Filipe va continuar dient:
- -Molt bé, nens... Acabem de fer un repàs del que
sabem fins ara. Anem a seguir aprenent un poc més
sobre el Paleolític, val? Tots assentiren desitjant que
el seu mestre continuara.
- - Sabeu? El Paleolític fou una etapa en la que es
produïren profunds canvis que permeteren la evolució
dels homínids, que com ja sabeu, naixeren en aquesta
època. Durant el Paleolític mitjà i inferior, els nostres

avantpassats eren nòmades, es a dir, es movien
d’un lloc a un altre per trobar els aliments. Però de
vegades no els resultava gens fàcil alimentar-se. Per
exemple, penseu en l’hivern...
En eixa època, hi havia pocs fuits, per el que sols
podien menjar algunes baies i arrels, i la caça no els
resultava gens fàcil perquè els animals, per a
protegir-se del fred, s’amagaven. Què passava
llavors? Doncs que, tenint en compte que viure en
aquells anys era molt dur, encara era més difícil
durant eixa època de l’any perquè ingerien moltes
menys calories de les que havien d’ingerir. I us
preguntareu: Perquè necessitaven més calories?
Doncs perquè l’esforç físic que els exigia la seua
vida de nòmades i caçadors es traduïa en una
despesa energètica molt elevada. Consumien molta
energia no sols pel perill que suposava anar a caçar,
sinó també per l’estrès que patien estant alerta
constantment per evitar que els animals salvatges
els atacaren.
Eixe nivell d’alerta també es traduí en un major
consum calòric i, tenint en compte que es cobrien
amb quatre pells, el seu cós, amb la finalitat de
mantindre la temperatura corporal idònia, es veia
obligat a gastar més energia encara. Així que
imagineu la dificultat de viure en el Paleolític.

Animat pel gran interès que mostrava tot l’alumnat,
Filipe no dubtà en continuar:

Tots negaren amb el cap. Aleshores, els va tornar a
donar una pista.

- I, en quant acabaven amb els fruïts i la carronya de la
zona on estaven, es traslladaven en grups a un altre
lloc. I què és això de la carronya, ho sabeu?

- Encara que no ho hem nomenat... ja hem parlat d’ella.
Endevineu?
Ningú s’animà a donar la resposta.
- Hem dit que menjaven fruïts i eren caçadors. Doncs
bé, quan parlem de carronya ens referim a... a la carn
d’animals morts.
- Ahhhh, val! - exclamaren alguns alumnes, com
quedant-se tranquils amb la resposta que els havia
donat el seu mestre.
I per finalitzar l’explicació, va afegir:
- Fou així com durant el Paleolític inferior començà a
sorgir el concepte de família, doncs començaren a
repartir-se les tasques dins del clan familiar: mentre els
homes eixien a caçar i protegien a les dones i nens,
elles cuidaven dels petits, agafaven els fruïts i
treballaven les pells dels animals que havien caçat per a
vestir-se.

Fa aproximadament 0,5 milions d’anys l’homínid
conegut com Homo Erectus desenvolupà un dels
principals descobriments d’eixa època, descobriment
que suposà un gran canvi a les seues vides. Per
descomptat, es considerat un dels més importants de
la història de la humanitat: sabeu a què em referisc?
Tots tornaren a negar una vegada més. Aleshores
Filipe va continuar:
- Doncs com anava dient, l’Homo Erectus desenvolupà
l’ús del... foc. Us imagineu? El que per a nosaltres és
hui tan normal, ells ni tan sols ho coneixien. I, per
suposat, amb l’ús del foc la seua vida millorà en
moltíssims aspectes.
- I com inventaren el foc, hi havia mistos per
encendre’l? - preguntà Laura, intrigada.
- No, no, clar que no hi havia mistos, Laura. Ara ho
veureu. Poseu les vostres cadires mirant cap a la
pantalla mentre engegue l’ordinador. Sense fer soroll,
per favor.

Filipe cercà el vídeo que tenia preparat per ensenyar-lis
com feien foc. La classe es quedà bocabadada al
comprovar que feien foc fregant una pedra contra una altra
o fregant pals entre sí.
- Increïble! Què intel·ligents eren, què difícil! - exclamaren.
Filipe continuà explicant-lis:
- Així fou com l’homínid conegut com Homo Sapiens, que
aparegué al Paleolític superior, començà a utilitzar el foc de
forma habitual fa 50000 o 100000 anys. I sabeu què?
Nosaltres, els éssers humans actuals, som els descendents
dels Homo Sapiens. Així que som l’única espècie d’Homo
que existeix hui en dia, ja que totes les altres es van extingir.
I... parlant d’Homos. Algú sabria dir-me el significat d’eixa
paraula? Hem parlat dels homínids, de l’Homo Erectus, de
l’Homo Sapiens...
El mestre no va poder acabar la seua explicació perquè va
sonar la campana. L’alumnat s’havia quedat sorprès per el
que els acabava de contar el seu mestre. Acabaven de
descobrir que ells també eren Homos!

Es disposaren a recollir molt ràpid perquè tenien que
anar a Educació Física. El mestre, donant unes quantes
palmades per a centrar la seua atenció, els comentà:
- Atenció, escolteu-me un moment, per favor! Penseu
què pot significar Homos i el proper dia m’ho dieu, val?
Els nens deixaren de fer soroll. Aleshores Filipe
continuà:

- I una coseta més: com ja sabeu, les excursions que
fem durant el curs estan relacionades amb els temes
que veiem a classe. Així que la setmana que ve ens
anirem d’excursió a la Cova d’Altamira.
- Yuhuuu, bravo! - exclamaren molt contents.
- La Cova d’Altamira és el primer lloc del món on es
trobaren restes de l’art rupestre del Paleolític superior.
- -uauuu! Què bé! Però... què és això de l’art rupestre,
mestre? - preguntà Dario.
- El proper dia us ho conte, val? Ara ens tenim que
anar – digué Filipe acomiadant-se dels seus alumnes.

Xics i xiques baixaren les escales emocionats per
l’excursió que anaven a fer. Començaren a imaginar
que vivien en el Paleolític i se cridaven uns als altres
com si visqueren a aquella època:
- Ehh, Homo Martí! Vols ser la meua parella en
l’exercici d’educació física?

- Clar que sí, Homo Paulo – li respongué rient el seu
company.
- I tu, Homo Laura, et posaràs amb mi? - li preguntà
Homo Dario, el ros de la classe.
així, jugant a mesclar els seus noms amb els dels
homes i dones prehistòriques, fou com pensaren:
- Ho tinc, Paulo! Ja sé que significa Homo! Si jo soc
Homo Martí i tu eres Homo Paulo, i en el Paleolític
existiren els Homo Erectus, Homo Sapiens..., pot ser
que signifique «home o humà», no creus?, tu què
penses?
- Doncssss... pense que tinc un amic molt, però que
molt intel·ligent. Té sentit, demà s’ho direm al mestre,
val?

Es varen passar la resta del matí imaginant que vivien
fa dos milions d’anys. Al pati intentaren fer foc
simulant que preparaven menjar, pel que varen cercar
dos pals xicotets i secs i no pararen de fregar-los entre
sí. Després provaren amb dues pedres. Però no hi
hagué manera, per molt que ho intentaren, no ho
aconseguiren. Què difícil era!, com ho feien? Us
imagineu que hui en dia existeix alguna tribu semblant
a les d’aleshores?

Al dia següent, el mestre Filipe començà la classe
parlant-lis de l’excursió de la propera setmana. Els
contà que malgrat que la verdadera Cova d’Altamira no
la anaven a veure perquè està tancada al públic per
protegir les seues pintures, sí que anaven a visitar una
rèplica seua, anomenada la Neocova, que està a pocs
metres de la cova original i és molt semblant.
Després de fer callar el murmuri provocat per l’emoció
de l’excursió, continuà:
- Ahir acabarem la classe deixant dues preguntes en
l’aire. Una, què significa la paraula Homo, i la segona, en
què consisteix l’art rupestre, si? Doncs bé, quan les
contestem, farem un joc. Us aneu a imaginar que viviu
al Paleolític. Cadascú de vosaltres va a pensar com seria
un dia qualsevol de la seua vida. Per exemple, podeu
recordar el que féreu ahir o el cap de setmana passat...
Us eixiran moltes preguntes. Aleshores, escriviu en un
paperet eixe dubte o pregunta que us agradaria saber,
el dobleu molt menudet i dos de vosaltres m’ajudareu a
recollir-los, entès? Contestaré traent-los a l’atzar...

Els nens estaven encantats amb el joc que havia
proposat el seu mestre. Abans de que acabara de
parlar, Paulo ja duia un temps amb la mà alçada, doncs
tenia moltes ganes de dir el significat d’Homo als seus
companys. Filipe li indicà amb un gest que començara
a parlar.

- Mestre, Martí i jo creiem que Homo significa «home o
humà». I de veritat que no ho hem cercat en internet,
eh?
Filipe somrigué pel comentari de Paulo. A més, sabia
que era veritat perquè Paulo no mentia mai, però
sentia curiositat per saber com ho havien deduït. Així
que els preguntà:
- I si no ho heu cercat en internet, aleshores, com ho
sabeu?
Aquesta vegada fou Martí qui explicà a tota la classe:
- Ahir, jugant, començarem a cridar-nos com ells. Paulo
era Homo Paulo, Laura era Homo Laura, Dario era
Homo Dario i jo, Homo Martí. Aleshores, recordarem
l’Homo Erectus i l’Homo Sapiens, se’ns ocorregué
pensar que sols canvien els nostres noms perquè tant
ells com nosaltres som homínids, o siga, humans, no?

El mestre estava molt content amb l’explicació que li
havia donat Martí i satisfet de veure que amb un
simple joc havien endevinat la resposta. Sense dubtarlo un moment, començà a aplaudir-lis i tota la classe li
seguí.
- Sabeu què, nens? En la vida, la majoria de les
vegades, l’interès per saber o per voler aprendre
alguna cosa fa que la meitat del camí estiga ja fet. I
vosaltres aneu per molt, però que molt bon camí...
Seguim!
L’alumnat escoltà amb molt interès el consell del seu
mestre, que continuà:
- Ahir us vaig comentar que la cova d’Altamira és el
primer lloc del món on es varen trobar restes de l’art
rupestre del Paleolític superior, recordeu? Doncs bé,
què és l’art rupestre? L’art rupestre és el conjunt de
pintures en les roques, dibuixos o inscripcions sobre
pedres que plasmaren els nostres avantpassats,
sobretot, en l’interior de les coves. Les mostres més
antigues d’aquest art prehistòric se situen al Paleolític
superior. Els arqueòlegs, que són els que estudien als
nostres avantpassats basant-se en les restes trobades
com, per exemple, els seus ossos, les seues
ferramentes..., consideren que aquests dibuixos en les
coves, junt amb les petites escultures que feien, tenien
un significat màgic i religiós.

- I com pintaven en les coves?, hi havien pinzells? preguntà Julio, el major de la classe.
- Aquesta és l’última pregunta que conteste i després
farem el nostre joc, val?
Els nens assentiren i Filipe continuà:
- Bé, alguna cosa semblant. Julio. Els pintors
prehistòrics utilitzaven els seus dits o una espècie de
pinzells que fabricaven amb les plomes d’animals.
Pintaven amb la sang d’animals que caçaven, amb les
plantes que picaven i amb les terres de colors, que
mesclaven amb aigua o amb el greix dels animals. I us
preguntareu: què pintaven? Doncs pintaven, sobretot,
animals i escenes de caça. Aconseguiren que els colors
dels seus dibuixos estigueren tan plens de vida que fins
i tot sembla que els bisons d’Altamira estiguen ballant...
Ja ho veureu la propera setmana!
- De debò? Què ganes de veure’ls! - digué Julio
emocionat.

- I ara, anem a jugar! Podeu vindre per ordre a agafar el
paperet, i quan el tingueu us deixe quinze minuts per
pensar i escriure la vostra pregunta, entès?
Així fou com tots es disposaren a pensar com seria un
dia de la seua vida al Paleolític. Mentrestant, Filipe
anava passejant tranquil·lament per la classe. I, mirantlos de reüll, aconseguí veure algunes de les seues
preguntes: Els Homo Sapiens sabien escriure ja?, Com
es defenien dels animals?, com caçaven?, com millorà el
foc la seua vida?, què feien quan algú es moria?...
Quan passaren els quinze minuts acordats, Julio i Dario
foren els encarregats de recollir els paperets i de ficarlos en la bossa blava que subjectava el mestre. Després
de remoure’ls bé, tragué el primer.
- A veure, a veure... quina serà la primera pregunta?
Tots estaven desitjant que traguera la seua.

- I la pregunta és… què feien quan algú es moria? Bona
pregunta! Doncs què anaven a fer, soterrar-los!
Encara que no ho semble, aquesta gent de la
Prehistòria no era tan diferent a nosaltres i no sols
caçaven, menjaven i dormien, sinó que també
soterraven als seus morts. En
el Paleolític els soterraments eren majoritàriament
individuals. Els soterraven amb el seu aixovar, és a dir,
amb les seues eines de pedra i els seus adorns. I els
seus adorns eren braçalets fets amb ullals de mamut;
collarets de dents de rabosa; penjolls de pedra… I sabeu
què? Moltes vegades, fins i tot, els enterraven amb
flors.
Els nens no es podien creure que foren tan llestos i ja
en aquell temps enterraren als seus morts. Els semblava
molt interessant i volien saber més, però… la campana
va tornar a sonar massa ràpid i van haver de recollir per
a anar-se’n a casa.
Filipe es va acomiadar dient-los que no es preocuparen,
perquè el dilluns s'emportaria la bossa amb les
preguntes a l'excursió. Així es van quedar més tranquils,
i desitjaven amb totes les seues ganes que passara
ràpid el cap de setmana per a anar a l'excursió.

Finalment va arribar el dia tan esperat. El mestre havia
contat als seus alumnes amb tot detall tot el que
anaven a fer, excepte una sorpresa que s'havia
reservat... Com gaudia imaginant-los quan
s'assabentaren!
Quan van arribar a la Neocova, el guia els va indicar
que estaven a punt de fer un viatge inoblidable.
S'anaven a pujar a un vagó especial que els anava a
transportar al Paleolític. Durant tot el trajecte anaven a
gaudir d'un dia sencer en el Paleolític, veient com vivien
des de primera
hora del matí fins a l'hora d'anar-se’n a dormir. En el
viatge s'anaven a representar totes les escenes d'un dia
qualsevol.
Guauuu, quina sorpresa, què bé! El seu mestre no els
havia dit res del viatge amb tren. Els nens no ls’ho
podien creure. Filipe els mirava encantat…
I així va ser com es van pujar per parelles en el Vagó
del Paleolític i va començar el seu viatge al passat. I en
el viatge trobaren les respostes a totes les preguntes
que el seu mestre havia guardat en la seua vella bossa
blava.
L'Homo Sapiens Toglo i Uh, un xiquet d'uns sis anyets,
van ser els narradors del seu viatge.

Varen començar la seua aventura veient a una tribu
d'unes vint persones que semblaven una família. Un
grup d'ells estava escrivint amb punts, línies en zigazaga, triangles inacabats, creus tortes… Així feien
símbols amb els quals es comunicaven. De seguida,
Laura va pensar que eren com les nostres emoticones
de hui dia perquè semblava que representaven un
concepte en una sola imatge.
Pogueren comprovar com el foc va millorar en tots els
aspectes la seua vida, ja que es repetia en moltes
escenes. L’utilitzaven tant per a cuinar la carn i les
verdures que menjaven, com per a calfar-se o
protegir-se dels animals. Els homes s'encarregaven de
pescar i caçar amb els seus arcs i fletxes, fabricar eines
i defensar als seus. Caçaven mamuts, rens, conills,
llebres…

D’altra banda, les dones recol·lectaven els vegetals i
encenien el foc per a coure'ls. I així, com cada vegada
prenien més vitamines, proteïnes, minerals i fibres,
s'anaven enfortint en l’aspecte nutritiu. Això va
contribuir al fet que augmentara la fertilitat i, per tant,
la natalitat també va augmentar.
Era increïble! Aprofitaven tot, absolutament tot dels
animals. De les seues pells feien les seues robes, amb
les seues dents es feien collarets…
El millor era veure que eren una gran família. Homes i
dones ensenyaven als més xicotets i tots es cuidaven
els uns als altres.
Sens dubte, havia sigut la millor excursió de la seua
vida! Els xiquets van tornar a casa explicant-los als
seus pares tot el que havien aprés, principalment la
sorpresa del viatge en el Vagó del Paleolític.

De tornada a classe i per a acabar amb el Paleolític,
Filipe els va comentar que hui dia encara existeix una
comunitat xicoteta, caçadora i recol·lectora, que viu
com els Homo sapiens de fa 200000 anys. Viuen al
nord de Tanzània, que és un país situat en la costa est
d'Àfrica central. Aquesta comunitat, que viu en
campaments, es coneix com els Hadzabe. I, com
antany, els homes i els xiquets cacen amb arcs i fletxes,
mentre que les dones recol·lecten les arrels, les llavors i
els fruits per a menjar. A més, s'organitzen de manera
que no tenen regles ni calendari.
Una vegada més, xics i xiques es van quedar
bocabadats pel que els acabava de comptar el seu
mestre. Encara que quasi no s’ho podien creure, en cap
moment dubtaven que fora veritat. Això sí, els
resultava tremendament difícil entendre que puguen
viure sense televisió, mòbil ni internet.
Gràcies als Hadzabe ens imaginem com van viure i van
sobreviure els nostres avantpassats d’aquell temps.
Des que va començar a parlar dels Hadzabe, Dario
tenia la seua mà alçada.
Filipe li va indicar amb un gest que parlara.
- Mestre, tinc una bona idea…, i per què no anem a
visitar-los en la pròxima excursió?

L'autora
maría jesús chacón huertas
Maria Jesús Chacón Huertas és llicenciada en Traducció i Interpretació d'Anglès, per la Universitat de
Granada, encara que també és una enamorada de la llengua i literatura espanyoles. La seva passió
literària rivalitza amb una altra no menor: l'educativa. L'ensenyament, i sobretot, el fer gaudir als seus
alumnes mentre aprenen es converteix en una altra de les seves principals qualitats. Si barregem les
dues en un còctel, el resultat és sempre una meravella.
Així ho va demostrar en els seus anteriors llibres publicats per la nostra editorial, adaptant grans clàssics
de la literatura com, El Lazarillo de Tormes i Platero i jo.
Contacte: mariajechahu@hotmail.com
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Il·lustracions

ROMINA90TO
Romina Soto és una il·lustradora Argentina que actualment resideix a la província de Buenos Aires.
Gaudeix creant il·lustracions digitals així com utilitzant mitjans tradicionals, especialment acrílics i
aquarel·les.
Durant els últims anys ha il·lustrat diversos llibres infantils així com llibres d'editorial universitària. A tall
d'hobbie sol fer fanart de les seves sèries i pel·lícules favorites, el qual comparteix en les seves xarxes.
Romina és col·laboradora habitual de la nostra editorial.
Contacte: flyhighdandelion@hotmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/EIArteDeRominaSoto/
lnstagram:https://www.instagram.com/flyhighdandelion/
Tumblr: http://rominasotoportfolio.tumblr.com/

En WeebleBooks creiem en una educació a l'abast de tots, més divertida, moderna, creativa i Sensebarreres
econòmiques o geogràfiques.
Un projecte educatiu obert a la col·laboració de tots i totes per fomentar l'educació, oferint-la d'una forma
atractiva, moderna i sense barreres econòmiques o geogràfiques.
Ens hem enfocat a el desenvolupament de la lectura com una activitat clau per al nostre públic juvenil.
Creem i editem llibres educatius, divertits, actuals, senzills i imaginatius per al públic infantil i juvenil de forma
gratuïta en versió digital. Llibres que poden usar-se a casa oa l'escola com llibres de suport.
I el millor és que són gratis! Per això publiquem en format electrònic. Volem fer accessible aquesta nova
forma d'aprendre.
Si vols saber més de nosaltres i conèixer altres llibres que pots descarregar-te, visita'ns a:
www.weeblebooks.com

traducció

paco moliner gonell

Paco Moliner Gonell és Mestre d’educació Primaria, Música, Llengua Valenciana i Llengua Anglesa, i
treballa al ceip Científic Avel·lí Corma de Moncofa (Castelló). Apasionat del món de les noves
tecnologíes aplicades a l’educació, aquest és el primer llibre que tradueix col·laborant en el projecte de
weeblebooks. També ha traduït El vagó del Paleolític. Ha utilitzat aquest i altres dels nostres llibres en
el disseny de projectes educatius digitals interactius a la plataforma Aules.
Contacte: pacomoliner@gmail.com

altres llibres publicats

Mi primer viaje al Sistema Solar
Viaje a las estrellas
La guerra de Troya
El descubrimiento de América
Amundsen, el explorador polar
Pequeñas historias de grandes
civilizaciones
La Historia y sus historias
El reto
Descubriendo a Mozart
¡Espárragos en apuros!
El equilibrista Alarmista
Uh, el cromañón
El lápiz que deseaba escribir solo

Mitología básica para todas las
edades
Descubriendo a Dalí
Cocina a conCiencia
Descubriendo a Van Gogh
Apolo 11, objetivo la Luna
El Lazarillo de Tormes
El ratoncito y el canario
Mi primer libro de Historia
OVNI
La tortilla de patatas
De la Patagonia a Serón
Mi amiga Andalucía
El mago detective
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