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Aquest curs, com a Projecte d’escola, fem un viatge 
per tots els continents. Els alumnes de 1r i 2n de 
primària, viatgem i aprenem coses d’Amèrica.

La classe de 1r representem Amèrica del Sud, com 
sabeu és un continent amb molts països, per això ens 
hem centrat en Perú.

Coneixeu la civilització Inca?

1r primària
Amèrica del Sud



Sabeu qui eren els inques? Els nens i nenes de 1r hem estat buscant coses sobre els inques, 
que us volem explicar tot seguit

Els inques eren una tribu indígena que va viure a 
Amèrica del Sud entre el segles XIII i XVI. Van viure 
a Perú, Xile i  a tota la part Nord d’Amèrica del Sud. 
Els inques parlaven una llengua anomenada 
QUITXUA. No sabien escriure. Els inques passaven 
moltes hores al carrer, treballant al sol, fent de 
pagesos i cuidant el bestiar; per això, tenien la pell 
bastant fosca.

Tenien animals domèstics. El més comú era la llama; 
és com una ovella amb el cap petit, orelles amples i 
llargues, potes primes i cua curta.

 

No eren gaire alts, però sí molt forts, perquè també 
eren guerrers. Els vestits dels homes i els de les 
dones eren molt semblants, la seva roba sempre tenia 
molts “colorins”. Els soldats portaven unes capes 
llargues, que només tapaven la part de darrere amb 
uns barrets molt alts. 

Tenien un sistema de càlcul format per un cordó del qual penjaven unes cordes petites 
amb nusos de diferents mides, segons la mida del nus, volia dir una quantitat o una 
altra. Aquest sistema per recordar les dates i les coses importants es deia QUIPU.
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Van ser un imperi molt important perquè van fer molts ponts i vies... Aquest gran 
imperi el governava l’INCA , un cap divinitzat, que es pensava que era fill del sol.

L’INCA tenia una dona oficial, però també totes les que volia, per això podia arribar a 
tenir 400 fills. Quan moria l’INCA totes les seves dones morien amb ell, les adormien i 
els donaven un cop al cap per matar-les. El Machu Pichu era una ciutat inca, situada a 
les muntanyes dels Andes. Tenia 143 edificis, dels quals 80 eren cases per viure-hi.

Actualment és un lloc molt bonic
per visitar.
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Els inques eren un imperi molt ben 
organitzat que tenien un exèrcit 
molt poderós on hi treballava molta 
gent.

El seu imperi el van construir per tota la 
serralada dels Andes.  Tenia quatre 

províncies, a cada província hi manava un 
governador. Tenien molts déus: el Déu del 

sol, el Déu de la lluna...
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Els alumnes de 2n de primària ens hem especialitzat amb els esports d’Amèrica 
del Nord. Els coneixeu? A continuació us expliquem els més importants.

FUTBOL AMERICÀ

Els equips de futbol americà el formen 40 jugadors, l’equip de camp el formen 11 jugadors.
Dels 40 hi ha 11 jugadors d’atac i dels 40, 11 de defensa, a més hi ha uns especialistes que 
només participen en moments puntuals, no hi ha canvis.

El partit té quatre temps de 15 minuts cada un. Un partit dura 3 hores.
L’objectiu és arribar a la zona contrària (end zone), corrent amb la pilota o rebent una passada 
del Quarterback. Cada equip té quatre intents (down) per avançar 10 iardes (uns 9 metres), si ho 
aconsegueix, té quatre intents més. Si no, la pilota passa a l’equip contrari.

El futbol americà necessita una bona equipació perquè es poden fer mal. Porten casc, necessiten 
estar molt forts i es donen molts cops, sobretot en els placatges. És important que hi hagi una 
ambulància al camp per si un jugador es fa mal.

BÀSQUET- NBA

NBA (National Basketball Association) és la principal lliga professional de bàsquet als Estat 
Units. Se la considera habitualment la lliga més competitiva del món. La lliga es va fundar a la 
ciutat de Nova York el 6 de juny de 1946.

La lliga professional americana de bàsquet està dividida en dues conferències: la Conferència 
Est i la Conferència Oest que consten de 3 divisions cada una.
Primerament es juguen una sèrie de partits de pretemporada. Després la temporada regular de 
82 partits. Finalment, els 8 equips més ben classificats de cada Conferència s’enfronten entre 
ells en eliminatòries, al millor de 7 partits, aquest procés és conegut com a Playoffs.
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2n primària
Amèrica del Nord

Els jugadors de l’NBA són nois molt alts, salten molt i han de tenir força  a les cames per 
saltar. És important que practiquin molt.

BEISBOL

L’objectiu del joc és aconseguir més carreres que l’equip contrari. Una carrera s’obté quan un 
batedor completa una volta havent trepitjat les 4 bases del diamant sense ser eliminat. La 
durada d’un partit és de 9 innings o entrades.
Un inning s’acompleix quan els 2 equips han passat una vegada per l’atac i una per la defensa.

Cada equip ha d’intentar aconseguir el màxim nombre de curses durant el partit. Una cursa 
s’aconsegueix quan algun corredor passa per sobre les tres bases, fins a la base de meta o casa.

L’equip defensor ha d’intentar eliminar els jugadors de l’equip atacant perquè no 
aconsegueixin completar la cursa. Quan n’elimina tres, passa a ser atacant. Cada equip serà 
atacant i defensor nou vegades durant un partit.

Al beisbol cal batejar molt ràpid si no t’eliminen. No et pots distreure perquè pots perdre la 
pilota.
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