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ara     
passatemps     

Posa’t  
a prova! 
Respon a les preguntes i 
esbrina quantes coses saps 
sobre la calamarsa i altres 
fenòmens meteorològics  

1. Quin no és un tipus 
de núvol? 
a. Cumulonimbus 
b. Cirrus 
c. Nuvolimbus 
 
2. Quina d’aquestes 
precipitacions va 
acompanyada de 
llamps i trons? 
a. Tempesta 
b. Plugim 
c. Nevada 
 
3. Una calamarsada 
també és… 
a. Un àpat consistent en 
calamars arrebossats 
b. Una cala poc 
coneguda, que no surt 
als mapes 
c. Cap de les dues 
 
4. A quina temperatura 
es congela l’aigua? 
a. A 100 graus 
b. A 0 graus 
c. A -100 graus 
 
5. Els núvols de 
tempesta són de 
color… 
a. Blanc 
b. Blau 
c. Gris 
 
6. Què vol dir que una 
tempesta és elèctrica? 
a. Que farà que marxi la 
llum 
b. Que va acompanyada 
de llamps i trons 
c. Que durarà molta 
estona i serà molt forta 

COM HO FEM?  

1. Desfés les tires de netejapipes. De cadascuna n’obtindràs 
dos filferros finets.   

2. Fes una espiral amb cada filferro, de la mida aproximada del 
tub de cartró.  

3. Lliga els filferros de dos en dos, cargolant-los pels extrems. 
4. Fica els filferros a dins del tub i enganxa’ls amb cinta 

adhesiva al cartró. 
5. Talla dos quadrats de paper de seda, que serviran per tapar 

els extrems del tub. Si els fas de manera que els puguis 
doblegar una vegada per aconseguir quatre capes, millor, 
perquè així la capa de paper quedarà més gruixuda. 

6. Lliga un dels quadrats en un dels extrems amb cinta 
adhesiva.  

7. Omple el tub amb arròs cru. Amb una cullerada n’hi haurà 
prou.  

8. Tapa l’altre extrem amb l’altre quadrat de paper de seda.   
9. Ara ja només falta decorar el bastó. El pots forrar amb més 

paper de seda enganxat amb cola i afegir-hi gomets o tires 
de washitape. Finalment, enganxa un tros de cordill amb 
enfilalls al capdamunt d’un dels extrems de manera que 
pengi per totes dues bandes. 

● El tub de cartró d’un 
rotlle de paper de cuina 
● Dues tires de 
netejapipes o filferro fi 
● Arròs 
● Gomets de formes i 
colors diferents 
● ‘Washitape’  
● Cinta adhesiva 
● Tisores 
● Paper de seda 
● Un cordill 
● Enfilalls de colors 
● Cola  

Fem  
un bastó  
de pluja  
MATERIAL NECESSARI:  

El camí 
entre 
els núvols 
¿Ets capaç de trobar 
un camí entre els 
núvols per arribar a 
l’altre extrem? Vigila, 
que no t’enxampi 
una calamarsada!  

Solució: 
1.c 
2.a 
3.c 
4.b 
5.c 
6.b 


