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PLA CLIC
El que tens entre les mans és una guia per a dinamitzar una sessió d’un club infantil de lectura. Es tracta 
d’una GUIA CLIC per al lot de llibres del títol Enciclopèdia misteriosa dels éssers diminuts. Aquest lot 
de llibres forma part dels recursos generats a través del PLA CLIC (Clubs de Lectura, Infància i Creació), 
un pla de la Direcció del Llibre, Arxius i Biblioteques que la Generalitat Valenciana ha posat en marxa 
amb la intenció de promoure, donar suport i finançar els clubs de lectura infantils i la dinamització 
de les biblioteques infantils a la Comunitat Valenciana, amb accions i recursos que puguen incidir en 
la promoció i la cura del teixit d’usuaris, xiquets i xiquetes, com a ciutadans de ple dret i com a focus 
d’atenció especial en les campanyes de foment lector.

Si tens aquesta GUIA CLIC entre les mans és perquè, molt possiblement, estàs a punt de llegir 
Enciclopèdia misteriosa dels éssers diminuts amb un grup de xiquets i xiquetes, bé a la biblioteca 
pública, a la biblioteca escolar del teu centre o bé a l’aula. Ací trobaràs activitats creatives i un guió per a 
fer una tertúlia dialògica sobre el llibre per a reflexionar, crear i passar una estona agradable comentant 
la lectura.

Et recomanem que avalues i valores el grup amb què comparteixes el club i decidisques si les activitats 
i preguntes proposades són adequades o si és convenient adaptar-les a les vostres necessitats grupals. 
Sense oblidar que açò no pretén ser més del que és: UNA GUIA que podrà servir com a punt de partida, 
ser útil des del principi fins al final, o no servir més que de manera testimonial. Açò dependrà de la 
maduresa del grup, de les seues capacitats creatives, del temps que porteu treballant junts i de molts 
altres factors. No hi haurà res millor que xarrar amb els xiquets i xiquetes per a veure per on heu de 
seguir caminant.

També pensem, i ens agradaria que així fóra, que si algú té intenció i voluntat de posar en marxa un club 
de lectura infantil però no té experiència o disposa de pocs recursos creatius, aquesta GUIA CLIC pot 
resultar-li molt útil i pot oferir-li l’opció de dur a terme l’activitat de manera gratificant.
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DADES DEL AUTOR
 
ALICIA CASANOVA
És una professora valenciana d’educació primària que sempre ha estat interessada pel teatre i la tradició oral. Ha 
començat a publicar alguns llibres de llegendes populars valencianes i aquesta enciclopèdia d’éssers diminuts.

FERNANDO FALCONE
Va nàixer a la ciutat de Buenos Aires, l’Argentina, en 1977. Des de molt xic la seua ment va estar poblada d’éssers 
fantàstics i monstres. A partir de l’any 2006 va començar a col·laborar com a il·lustrador en diferents editorials. 
Actualment es dedica a dibuixar i a il·lustrar llibres.
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ARGUMENT
És un llibre, a manera d’enciclopèdia, que ens va descrivint els diferents personatges diminuts que habiten 
al costat de nosaltres. La doctora Caterina Plum porta molts anys investigant a aquests éssers i comparteix 
amb nosaltres les seues experiències i les seues dades. També ens compta, al final del llibre, les primeres 
experiències amb aquests éssers i per què es va decidir dedicar la resta de la seua vida a estudiar-los.
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PREGUNTES GENERALS

•  El llibre comença amb una nota de la doctora Caterina Plum que és la que ha catalogat i classificat tots 
aquests éssers diminuts. Com t’imagines que és la doctora? 

• El llibre està organitzat com una enciclopèdia. Has manejat alguna vegada una enciclopèdia en paper? 
(Seria interessant aportar alguna a la sessió del Club de Lectura) Què et sembla una enciclopèdia? Per a 
què serveix? Què és el que més et crida l’atenció?

• FADA DE LA CAMBRA DE BANY. Aquesta fada fa sempre de les seues en el bany deixant tot fet un desastre. 
Alguna vegada t’has trobat el bany així? A vegades ens trobem coses fora del seu lloc o pots buits que 
pensàvem que estaven plens, què has pensat en eixos moments?

• DONYET DEL SUPERMERCAT. Si fores tu el follet del supermercat i tingueres accés a tots els aliments, què 
et menjaries?

• FADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. Si fores tu, en quin llibre/s t’agradaria amagar-te? Per què? Coneixes 
el que són les Biblioteques Humanes (persones que es reuneixen per a contar-se històries)? (Potser seria 
interessant parlar-los del llibre FARENHEIT 451 i dels homes-llibre).

• FADA DELS LLITS. El text diu que aquestes fades, a vegades, juguen i ens lleven els llençols i les mantes. 
Ho has pensat alguna vegada?

T’ha agradat el llibre? T’ha resultat difícil? T’ha divertit, emocionat?
Quan vas saber el títol, t’imaginaves ja l’argument de la història?
La portada del llibre, t’ha donat alguna pista sobre què tracta el llibre?
Què t’han semblat les il·lustracions? Ajuden a comprendre millor la història? 
Aporten coses i detalls que no apareixen en el text?
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• FADA DELS ESPILLS. Has llegit “Alícia a través de l’espill”? Què t’imagines que passa a l’altre costat de l’espill?

• DONYET DE LES CLASSES DE L’ESCOLA. T’ha passat alguna vegada que, en tornar del pati, no has trobat 
alguna cosa (llapis, llibreta, etc)? Vas pensar que havia sigut cosa dels donyets? Les mestres a vegades 
utilitzen aquesta idea per a justificar que desapareguen les coses a l’aula, la teua ho fa? Us han deixat 
alguna vegada sense pati perquè no apareixia algun llibre o una cosa així?

• MINITROL DELS CAMPS DE FUTBOL. El costum del seu joc és que guanya un jugador només, el que marque 
més gols en totes dues porteries. D’aquesta manera, tots els jugadors són rivals. Has jugat alguna vegada 
d’aquesta manera tan caòtica? T’agradaria?

• Com hauràs comprovat, al llarg del llibre es descriuen algunes bromes que solen fer els donyets i fades. 
Alguna vegada has patit alguna broma d’aquestes característiques: que t’amaguen coses, que te les 
canvien de lloc, et pinten alguna cosa,…?

• En quin d’aquests éssers diminuts t’agradaria convertir-te? Per què? De totes les capacitats excepcionals 
que tenen, quin t’agradaria experimentar (transparència, camuflatge, viure en un quadre, en un espill,...)?

• La doctora Caterina Plum ens compta les seues tres trobades que motiven tota la seua investigació. Alguna 
vegada t’has assegut davant de la llavadora per a veure com pega voltes la roba? Alguna vegada has 
caminat mirant cap avall en un espill? Has tingut tu alguna trobada amb algun ésser diminut com els que 
compta el llibre?

• Coneixes altres éssers diminuts que no siguen fàcils de veure però que sabem que existeixen?
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PROPOSTES CREATIVES

• AIXÍ ÉS CATERINA PLUM
Juguem a fer una descripció de la doctora Caterina Plum. Com és físicament i també com és 
psicològicament (què li agrada, què li preocupa…). Finalment podem dibuixar-la tal com ens 
la imaginem.

• EL NOSTRE ANIMAL DIMINUT
El propi llibre ens ofereix en les últimes pàgines algunes fitxes buides per a emplenar amb la 
informació d’aquells éssers que la doctora Plum no ha pogut classificar. T’animes a “trobar” un?  
Et deixe algunes pistes per si no saps on mirar:

- el donyet de l’estoig.
- el donyet de l’endoll.
- la fada en forma de “coma” de la pàgina 31.
- la fada dels cordons.
- el troll de les axil·les.

• TÍTOLS CANVIATS
Igual que fan les fades de les biblioteques, jugarem a intercanviar paraules i fragments de títols per a 
formar altres nous. Podem utilitzar els títols dels llibres del PLA CLIC o aquests altres:

- EL QUIXOT DE LA MANXA.
- LES AVENTURES DE PINOTXO.
- BLANCANEU I ELS SET NANS.
- L’HOME INVISIBLE.
- LA MÀQUINA DEL TEMPS.
- 20.000 LLEGÜES DE VIATGE SUBMARÍ.
- LA VOLTA Al MÓN EN 80 DIES.

• A L’ALTRE COSTAT DE L’ESPILL.
“L’espill” és un joc expressiu molt divertit.
Ens situem un enfront de l’altre. Un serà l’individu i l’altre, l’espill. Ens movem lentament i “l’espill” ha 
d’intentar reproduir el moviment de manera especular.
Després podem fer un espill col·lectiu. És a dir, un model i la resta del grup, es mouran en espill.
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• SI JO FORA UN DONYET…
Imagina que fores un donyet i no pogueren veure’t. Quina broma faries a la teua casa? I en la teua classe?
Les descriurem amb tots els pèls i senyals. No sigueu massa cruels.

5



PROPOSTES PER 
A BIBLIOTEQUES



PROPOSTES PER A BIBLIOTEQUES

• EXPOSICIÓ D’UNA ENCICLOPÈDIA
Probablement, els usuaris més joves no coneixen el que és una enciclopèdia en paper ni hauran tingut cap 
entre les mans. Per aquest motiu, creiem que seria una cosa sorprenent exposar una enciclopèdia amb algun 
volum obert per a llegir i conéixer com són. Podríem seleccionar alguna pàgina molt atractiva en la qual 
apareguen classificacions d’animals o d’eines amb els seus dibuixos explicatius.

• EXPOSICIÓ DE LLIBRES D’ÉSSERS IMAGINARIS
Podem fer una exposició de llibres en els quals els protagonistes siguen éssers imaginaris com a fades, follets…

FADES. Brian Ford i Alan Lee. Mondadori.
ELFOS, GNOMS I ALTRES CRIATURES FANTÀSTIQUES. Eleonora Barsotti. Edimat.
GUIA DELS ÉSSERS FANTÀSTICS DE LA LLAR. Albert Alforcea. B de Blok (edicions B).
EL MAJESTUÓS LLIBRE DELS ÉSSERS FANTÀSTICS. Susaeta edicions.
DICCIONARI ESPASA D’ÉSSERS FANTÀSTICS. Jose Felipe Alonso.
LES FADES DE VILLAVICIOSA DE ODÓN. María Luisa Gefaell.
ONDINAS. LES NIMFES DE L’AIGUA. Juan Antonio Molina Foix.
LES BRUIXES. Roald Dahl.

• LA CERCA DE LA “FADA DE LA BIBLIOTECA”
Durant aquest mes, els usuaris han de buscar entre les prestatgeries a la fada de la biblioteca. Si la trobes, 
tindràs una sorpresa: pot ser un punt de lectura, una còpia d’un poema, una il·lustració, o un préstec d’un 
llibre MOLT ESPECIAL.
La fada pot ser un ninot que represente al personatge del llibre i ocultar-lo per algun racó. O potser un punt 
de lectura amb el dibuix de la fada (potser és aquell objecte el que estiga ocult).

• ALERTA: TÍTOLS CANVIATS
Posarem un cartell d’AVÍS molt cridaner indicant que les fades de les biblioteques ens han canviat alguns 
títols i demanem ajuda als usuaris per a reordenar-los.
Fem targetes amb cada paraula o sintagma del títol i els col·loquem en un panell o pissarra en l’ordre que ens 
ha deixat la fada. Els usuaris han de recompondre els títols.

EL QUIXOT CALZASLARGAS
HARRY POTTER DE LA MANXA
PIPPA I LA LLANDA DE CONSERVES
KONRAD, EL XIQUET QUE VA EIXIR D’UNA PEDRA FILOSOFAL

ENCICLOPÈDIA MISTERIOSA DELS ÉSSERS DIMINUTS

10 GUIA DE RECURSOSPLA CLIC

1

2

3

4



Un projecte de la
Direcció General de Cultura i Patrimoni

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

en col·laboració amb el
Col.legi Oficial de Bibliotecaris i 

Documentalistes de la Comunitat Valenciana

coordinat per
Mar Benegas i Jesús Ge


