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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 Anem a buscar un tresor. 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 
Anem a buscar un tresor 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
 
JANOSCH
Janosch és el pseudònim de Horst Ecker. Va adoptar aquell nom artístic animat pel seu primer editor. En 1953 es 
va traslladar a Munic i durant una temporada va estudiar en l’Acadèmia de Belles arts. Després es va establir com 
a artista independent i en 1960 es va publicar el llibre infantil amb el qual va començar la seua trajectòria artística 
i literària, que suma més de 300 obres traduïdes a 70 llengües, i per les quals ha rebut nombrosos premis. La seua 
fama internacional es deu a “Que bonic és Panamà!”, editat en 1979. Des de 1980 resideix a Tenerife, on escriu i 
il·lustra llibres infantils, narrativa, peces teatrals i pel·lícules d’animació.
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ARGUMENT
Tot buscant una fortuna per poder satisfer els seus capricis, el petit Ós i el petit Tigre es trobaran amb la 
talpeta, el peix, el lleó, la gallina i el ruc. Però serà el mussol qui els donarà un bon consell sobre el millor 
dels tresors: l’amistat.
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PREGUNTES GENERALS

• En les primeres pàgines entenem ràpidament que Ós i Tigre conviuen junts en la mateixa casa i que 
comparteixen el menjar. Són família? Què és la família? Es pot voler més a un amic que a un familiar? 
Per què?

• El xicotet tigre diu que la felicitat més gran seria que foren rics per a poder comprar dues truites. Quina 
és la felicitat més gran per a tu? Creus que els diners ajuda a ser més feliços? Es pot ser feliç amb pocs 
diners? I sense gens de diners? Es pot regular la felicitat, és a dir, ser més feliç o menys feliç? Menjar una 
truita et fa feliç? I una hamburguesa? I dues hamburgueses? I deu? I cent?

• Somiant que són rics, comencen a pensar en quines coses necessiten i voldrien comprar-se Què et 
compraries ara mateix si pogueres? 

• El talp diu que la felicitat més gran del món és el cant del reietó. Ho has escoltat alguna vegada? T’has 
parat a escoltar els diferents cants dels ocells? Et sembla que és la felicitat més gran? La felicitat més 
gran és igual per a tots/as? Per què?

• “Vaja, que ràpid se’n va la sort”.  Què és la sort? Creus en la sort? És útil la sort?

• Per al lleó, la felicitat més gran és la força i el coratge. Creus que són característiques valuoses? Què es 
pot aconseguir amb elles? Serveixen per a totes les situacions?

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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• Quan els dos protagonistes es posen a buscar el tresor en les profunditats del mar veuen que el fons 
està ple de restes i fem llançat pels humans. Et sembla real aquesta imatge? (La conversa pot derivar a 
plantejar la cura dels mars).

• Durant el camí, hi ha un moment en què el xicotet Ós porta damunt al Tigre i un altre cop al revés. Per 
què ho fan? S’aprofiten l’u de l’altre? S’ajuden? Quan ajudes a algú, esperes ser recompensat? L’ajuda 
sempre ha de ser corresposta? T’agrada que t’ajuden quan tens dificultats? T’agrada ajudar  els altres 
quan tenen dificultats?

• Quan porten diners aconseguits per la venda de les pomes d’or, apareix un funcionari del rei que els exigeix 
la meitat del que porten. A canvi els protegeix del bandit «Arrencabosses» i es preocupa per ells si hi ha 
alguna emergència. Creus que la llei del Rei que els imposa és justa? Saps el que són els impostos? És el 
mateix? Per a què serveixen?

• Els dos personatges acaben discutint. Fins i tot pegant-se, fins que un verderol els recorda que s’estan 
pegant amb el seu millor amic, i per diners! Alguna vegada has discutit per diners? Vas arribar a pegar-te? 
Quines coses faries per diners? I quins no?

• Finalment s’adonen que el millor tresor que tenen és al seu amic. Hi ha un refrany que diu: “Qui té un amic, 
té un tresor”. Opines el mateix? Tens amics valuosos? I tu, eres valuós/a per a ells/as?
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PROPOSTES CREATIVES

• COSES QUE NO ESTAN EN VENDA
Farem un panell dividit en dos i en una part escriurem les coses que es poden comprar i en una altra 
les que no. Podem reflexionar sobre el valor de les coses. També podem il·lustrar-ho amb imatges de 
revistes o dibuixos fets per nosaltres mateixos.
Finalment podem exposar-ho a la biblioteca.

• EL MAJOR TRESOR DEL MÓN
Pensarem quin és per a nosaltres el major tresor del món. Pensarem en coses que ens agrada fer:

“M’agrada escoltar...”
“M’agrada menjar…”
“M’agrada visitar...”

Cadascuna d’elles la posarem en una targeta o un cartell (es pot il·lustrar amb dibuixos o imatges de 
les revistes). I després amb totes aquestes targetes podem aglutinar-les en un cofre (estaria bé que el 
cofre el portàrem ja preparat). Pot ser una imatge retallada sobre cartó ploma.
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• LA CERCA DEL TRESOR
Podem organitzar una cerca del tresor amb pistes relacionades amb títols de llibres o seccions 
de la biblioteca.

“Perduda en el bosc intente
arribar a casa de la meua avieta.
Ja coneixes el final del conte,
cerca la pista en la meua cistelleta”

• EXPOSICIÓ DE LLIBRES DE TRESORS
Fem una exposició de llibres que tracten sobre personatges a la recerca d’un tresor, siga del 
tipus que siga.

L’ILLA DEL TRESOR. Robert Louis Stevenson
ANEM A BUSCAR UN TRESOR. Janosch
EL TRESOR DEL CAPITÁ BARRACUDA. Plans Campos.
EL TRESOR D’EN BARBA BLAVA. Angels Navarro.
ELS CINC A L’ILLA DEL TRESOR. Enid Blyton.
EL CAS DEL TRESOR AL VÀTER DE L’ESCOLA. Joachim Friedrich
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