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1. Contingut de l’experiència

Objectius
● Gaudir de la narració oral.
● Aprendre a formular hipòtesis a partir del títol del llibre.
● Mantenir una actitud d'escolta atenta al llarg de la sessió.
● Participar activament en el desenvolupament de l'activitat.
● Descobrir i interpretar el missatge de la història.
● Compartir preferències personals.



Àmbit de la biblioteca

Organització i gestió de la biblioteca escolar
Competència lectora des de la biblioteca escolar (Saber llegir)
Competència informacional des de la biblioteca escolar (Llegir per aprendre)
El gust per la lectura des de la biblioteca escolar (Gust per llegir) X

Competències bàsiques

1. Comunicativa, lingüística i audiovisual X
2. Artística i cultural X
3. Tractament de la informació i competència digital
4. Matemàtica
5. Aprendre a aprendre
6. Autonomia i iniciativa personal X
7. Coneixement i interacció amb el món físic
8. Social i ciutadana X

Descripció de l’activitat
    
Els alumnes no coneixen el conte, només saben el títol. A la classe han sortit diverses 
hipòtesis sobre el títol: potser serà un conte sobre una nena que es diu Rosa i que menja 
caramels.... potser explicarà una història sobre caramels de color rosa.... Aquests interrogants 
provoquen una curiositat inicial.
En arribar a la Biblioteca els estic esperant, porto un barret rosa i una maleta.
El llibre està exposat en un atril sense que es vegi la portada.  Els hi pregunto de què pensen 
que pot tractar el conte. Els alumnes van dient tot allò que prèviament han parlat a la classe.
Llavors descobreixo el llibre i  els hi presento, els ensenyo la portada on apareix la il·lustració 
dels elefants i els hi dic quin és l'autor. 
Per començar a explicar el conte demano la colaboració d'algunes nenes que representaran les 
elefantes. En aquest moment obro la maleta i descobrim el contingut: un munt de 
complements de color rosa i unes flors de plàstic! L'expectació va augmentant. Començo a 
treure els complements per vestir-les de color rosa i comencen les rialles! A mida que  vaig 
narrant la història, reparteixo les flors i les “elefantes” fan veure que se les mengen. Tal i com 
explica el conte, a mesura que mengen les flors la seva pell es va tornant rosa, així que amb el 
maquillatge les vaig pintant la cara. A totes menys a una! La Guillermina no es tornava rosa 
per molt que mengés les flors. Quan el seu pare es cansa d'intentar-ho la Guillermina (una de 
les nenes) es treu els complements de color rosa i se'n va a jugar amb el grup d'elefants (els 
nens). 
Un cop acabada la narració del conte, parlem del missatge que en dóna: la llibertat d'elecció, 
els esterotips sexistes... pel fet de ser nenes ens ha d'agradar el color rosa?  
A partir d'aquí son els nens els que prenen el protagonisme. Per tal que també participin, els 
faig sortir i els pregunto,un per un, quin és el color qué més els hi agrada. Van dient tota mena 
de colors i, sorprenentment, hi ha un nen que diu el color rosa!
Aprofito per dir que aquest àlbum il·lustrat està a la Biblioteca i que el poden agafar quan 
vulguin per llegir-ho.
En finalitzar la sessió els mestres fan a l'aula un mural en el que cadascú es dibuixa i es pinta 
la roba del color que li agradaria portar. Aquest mural el pengem a la Biblioteca.

Activitat adreçada a
Alumnes de 1r.  Cicle Inicial



Temporització
    Aquesta activitat està inclosa dins de les activitats d'animació lectora programades per la 
setmana de Sant Jordi. Va durar aproximadament una hora. Es va realitzar en dues sessions 
per tal que el nombre d'alumnes fos més reduït.

Recursos humans
   
El responsable de la Biblioteca fa l'animació lectora i, posteriorment, els mestres tutors fan un 
treball plàstic a partir del contingut i el missatge del conte.

Recursos externs
   Cap

Avaluació

● Han gaudit de la narració oral.
● Han formulat hipòtesis coherents a partir del títol del llibre.
● Han estat atents i en silenci al llarg de la sessió.
● Han participat activament en el desenvolupament de l'activitat.
● Han copsat el missatge de la història i han fet connexions.
● Han expressat  les seves preferències personals desinhibidament.

Observacions
   
Els alumnes s'ho van passar molt bé pel fet que era una activitat participativa i amb una 
posada en escena divertida. El missatge va arribar als alumnes de forma clara i directa. Com 
totes les altres activitats realitzades per Sant Jordi, la Biblioteca va passar un full d'avaluació 
als mestres. Els mestres van dir que l'activitat va ser molt encertada i adeqüada al nivell. Com 
que l'avaluació ha estat força positiva és possible que la tornem a repetir el proper curs. En 
principi, no fariem cap canvi. 

2. Materials 

Recursos materials(1)

    
Espais: Biblioteca escolar/aula ordinària
Materials: 
– Àlbum il·lustrat “Rosa Caramel” de Adela Turín/Nella Bosnia; ed. Kalandraka.
– Complements per disfressar-se: barrets, mocadors, collarets, diademes, ulleres....
– Flors de plàstic de color rosa
– Maquillatge
– Cartolines
– Llàpissos i colors.

Documentació i/o materials elaborats (1)

    Cap

3. Difusió de l’experiència
    Espai web o bloc
    
http://blocs.xtec.cat/bibliotecasantsalvador

http://blocs.xtec.cat/bibliotecasantsalvador


Font: Programa biblioteca escolar “puntedu”. 
          Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya.

(1) Model per a les cites bibliogràfiques:
Llibre:  
COGNOM 1 COGNOM 2, Nom. Títol del llibre <en cursiva>. Lloc: Editorial, any, volum, p. 
529 o  529-536 o 550 p. [quan se cita tot el llibre] (Col·lecció, núm.)
Capítol de llibre:
COGNOM 1 COGNOM 2, Nom. “Títol del capítol”. A: COGNOM 1 OGNOM 2, Nom. Títol  
del llibre <en cursiva>. Lloc: Editorial, any, volum, p. 35-45. (Col·lecció, núm.)
Article de revista: 
COGNOM 1 COGNOM 2, Nom. “Títol de l’article”. Títol de la revista <en cursiva>, Lloc, 
data, número o volum o fascicle o quadern [tal com surti a la portada], p. 35-45
Informes i projectes: 
COGNOM 1 COGNOM 2, Nom. Títol <en cursiva>. Lloc: Editorial, any, pàg. [caldrà fer 
constar si és un document reprografiat]
Recursos electrònics:
COGNOM 1 COGNOM 2, Nom. Títol del document <en cursiva> [En línia], any.
Disponible a: <http:.........>


