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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 Fúria. 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 Fúria
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 DE L´AUTOR
PATXI ZUBIZARRETA

Autor de llibres infantils que ha publicat molts títols i ha rebut nombrosos premis. La seua obra se centra,
sobretot, en el problema de la immigració en la infància, sobretot del nord d’Àfrica a Espanya. S’ha encarregat
de traduir alguns autors africans al basc.

ELENA ODRIOZOLA

Il·lustradora amb gran projecció internacional. Ha guanyat nombrosos premis i reconeixements, entre d’altres
el Premi Nacional d’Il·lustració.
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ARGUMENT
Carles és un xiquet que es passa tot el dia veient la televisió. Son pare és genet professional i passa molt
de temps fora de casa per a participar en les competicions. La mare de Carles està preocupada perquè
no aconsegueix que Carles es fixe en altres coses. La preocupació augmenta quan la mestra la cita per a
parlar-li de les seues reaccions a classe i l’escàs interés que mostra cap a les classes. Un dia, quan el seu
pare ja està a casa, se’n va la llum i Carles no sap què fer (no pot veure la televisió), no se li ocorre res.
Aleshores, son pare li tenia preparada una sorpresa: li regala un cavall xicotet. Aquell dia munten junts a
cavall i Carles descobreix que hi ha altres coses molt més emocionants que la televisió.
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PREGUNTES GENERALS
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 tractava 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?

Alguna vegada has estat tan absort veient la televisió que no atenies el que et deia ta mare?
I què t’han dit? Com s’ha resolt?

Alguna vegada t’has despertat a meitat nit i, com no sabies què fer, t’has posat a veure la televisió?

Què t’ha semblat la redacció que ha escrit Carles sobre “la seua millor amiga”?
No t’ha resultat un poc exagerat? Creus que hi ha xiquets que pensen això?

A vegades les mestres es reuneixen amb els pares per a valorar l’evolució dels seus fills. Creus que
això us ajuda a estar millor a l’escola?

Alguna vegada us ha passat que estàveu tan pendents dels videojocs o d’una altra cosa que no us heu
adonat que la vostra mare (o el vostre pare) estava preocupat o trist per alguna cosa?

En la carrera del Grand National, encara que el pare de Carles guanya la carrera, aquesta s’anul·la.
Què va passar? T’ha passat alguna vegada una situació similar?

Què creus que li passa a Carles quan es queda mut i trist? Per què reacciona així?

En l’últim capítol, a la casa de Carles es produeix una apagada.
T’ha passat alguna vegada? Què heu fet mentre tornava la llum?
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Finalment, els pares decideixen anar a muntar a cavall. I, quan arriben al picador, tenen una sorpresa
per a Carles: un cavall, el fill de Perla Negra. T’agradaria que et regalaren un cavall?

Has muntat alguna vegada a cavall?
Si la resposta és sí, com descriuries l’experiència?
S’assembla a muntar en altres vehicles: bicicleta, monopatí…?
Si la resposta és no, com creus que deu ser muntar a cavall?
Creus que deu ser fàcil?

Per què creus que els pares de Carles li regalen un cavall? Et sembla encertat?

Quin sembla que era el problema de Carles?
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PROPOSTES CREATIVES
1

COSES QUE NO SÓN LA TELE

Farem dibuixos de coses que podem fer com a alternativa a veure la tele: muntar a cavall, muntar en
bicicleta, cuinar, manualitats, fer polseres, pintar quadres, modelar en fang, marqueteria, preparar una
obra de teatre (o de titelles…)

2

SÈRIES QUE ENS AGRADARIA VEURE EN LA TELE

A vegades en la televisió repeteixen les mateixes sèries o s’assemblen molt unes amb les altres. Quines altres
sèries t’agradaria que feren?
Podem inventar el títol i el cartell (amb lletres tipus DecaDry o amb plantilles per a dibuixar-les). També
l’argument i els personatges.

3

COM ES CUIDA UN CAVALL

Per a aquesta activitat, el coordinador ha de
documentar-se una mica. Estaria bé veure algun
vídeo o buscar algun llibre sobre com es cuiden
els cavalls. Què necessitaríem per a tindre un
cavall, quant de temps viuen, si necessiten viure
amb altres individus de la seua mateixa espècie…
Després, podem fer un pòster gegant amb la
silueta d’un cavall en gran i després afegir-hi la
informació al seu voltant.

4

MILLORS AMICS... O NO

Podem jugar a buscar amistats estranyes i explicar-ne el perquè. Igual que Carles diu que la seua millor
amiga és la televisió i després descobreix el cavall.
Quins amics penses que són estranys? I juguem a explicar-ne el perquè:

• Una formiga i un hipopòtam són els millors amics. Als dos els encanta anar al teatre junts.
• Una bandada de lleons i una gasela són els millors amics; la gasela estava farta que la caçaren i s’ha
convertit en ninja. Ara fa classes als lleons tots els dimarts de vesprada.

• Un poll i una balena...
• Un ratolí i una serp...

GUIA DE RECURSOS
PER A BIBLIOTEQUES
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PROPOSTES PER A LA BIBLIOTECA
0

L’EXPOSICIÓ

Exposició de llibres amb xiquets/es i animals com a protagonistes.

Paraules de caramel, Gonzalo Moure.
El llibre de la selva, Rudyard Kypling. Ed. Barcanova
Laura i el ratolí, Vicente Muñoz Puelles. Ed. Anaya
La crida salvatge, Jack London. Ed. Bromera
Com adormir un lleó i altres cròniques verídiques, Mar Benegas. Nandibú editors
El papagayo de Monseiur Hulot, David Merveille. Ed. Kalandraka
Les cròniques de Narnnia, C. S. Lewis. Ed. Destino
Eloísa i los bichos, Jairo Buitrago i Rafael Yockteng
El pes, Hanna Johansen i Rotraut Sussane Berner
Anem a caçar un ós, Michael Rosen i Helen Oxenbury. Ed. Ekaré

Exposició de llibres de la il·lustradora Elena Odriozola (Premi Nacional d’Il·lustració 2015)

Cenicienta, Perrault/Grimm. Ed. Nórdica. 2015
Ur, Juan Kruz Iguerabide
Frankenstein, Mary Shelley. Ed. Nórdica.
Tropecista, Jorge Gonzalbo
Sábado, Alfonsina Storni
Oda a una estrella, Pablo Neruda
La sirenita y otros cuentos, H. C. Andersen. Ed. Anaya
Aplastamiento de las gotas, Julio Cortázar
Margarita, Rubén Darío
Peter Pan, Editorial Edebé

1

LA TELEVISIÓ LLIBRESCA

Podem elaborar televisions amb caixes de cartró i portades de llibres en la pantalla. Omplirem la biblioteca
amb “televisions” l’única programació de les quals són els llibres (es poden aprofitar les recomanacions
literàries del butlletí L’ORONETA).

2

L’INFORMATIU LITERARI

Enregistrarem en vídeo algunes recomanacions literàries dels mateixos usuaris com a protagonistes. Després,
posarem un vídeo amb auriculars perquè la resta d’usuaris puga veure i escoltar les recomanacions.
En aquesta televisió també es poden projectar vídeos d’entrevistes a escriptors (els del llibre o uns altres) o
algun programa de televisió de recomanacions literàries.
Entrevista a Patxi Zubizarreta: www.youtube.com/watch?v=oaybsml8pow
L’univers creatiu d’Elena Odriozola: www.youtube.com/watch?v=jrxecvaguwc
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3

BIBLIO TV

Es pot elaborar una programació televisiva d’una jornada sencera els programes de la qual estiguen relacionats
amb el món del llibre. Podem canviar la pregunta cada setmana i, al final de mes, exposar tots els cartells.

08:00h AVANÇAMENT INFORMATIU
Hauran trobat ja Hansel i Gretel?
Segueixen els conflictes en el llibre Arpa de la guerra.1
FOC! Un incendi terrible assola la biblioteca infantil.2
Últimes informacions sobre El misterio del diente.3

09:00h MAGAZINE “LA BIBLIOTECA JA ESTÀ ACÍ”
XAFARDEJOS. Explica-m’ho tot!4
CIÈNCIA. La mama va pondre un ou.5
Entrevista a Rosa Caramel.6
Entrevista al Llop Feroç.7

12:00h PROGRAMA DE CUINA “SOPA DE CARABASSA”
BONS HÀBITS. Cómo como.8
NOVES RECEPTES: cuina d’autor.9
CUINAR PER A XIQUETS.10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Arpa de la guerra, Gloria Fuertes. Ed. MediaVaca. (+10 anys)
Fuego!, Jan Brzechwa. Ed. MediaVaca. (+8 anys)
El misterio del diente, Arianna Esquilloni. Ed. Libre Albredio. (+6 anys)
Explica-m’ho tot!, Katharina von der Gathen. Ed. Takatuka (+8 anys)
La mama va pondre un ou, Babette Cole. Ed. Destino. (+6 anys)
Rosa Caramel, Adela Turin. Ed. Kalandraka. (+5 anys)
La noche de la visita, Benoît Jacques. Ed. A Buen Paso. (+6 anys)
Cómo como!, Ignacio Sanz. Ed. Edelvives. (+8 anys)
Sopa de sueño y otras recetas de cocococina, José Antonio Ramírez Lozano. Ed. Kalandraka. (+8 anys)
L’erugueta goluda, Eric Carle. Ed. Kókinos. (0-5 anys)
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15:00h NOTICIARI
Les iaies del conte es declaren en vaga pels seus baixos salaris.11
La Terra se n’ha anat de vacances.12
Nous descobriments neurològics.13
Es descobreixen els últims gegants.14

16:00h MOTXILLERS. Programa de viatges per a joves.
Els joves de Secundària visiten Xile.15
Travessar l’Atlàntic en vaixell amb Neruda.16
El Mèxic de l’exili.17

17:00h CINEMA INFANTIL
MATILDA. Basada en el llibre de Roald Dahl.

19:00h CINEMA
VIATGE Al CENTRE DE LA TERRA. Basada en el llibre de Julio Verne.

21:00h ACOMIADAMENT
Tots a dormir.18

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Hay clases sociales, Equipo Plantel. Ed. MediaVaca (+10 anys)
Ai, Filomena, Filomena!, Miquel Obiols. Ed. Kalandraka. (+8 anys)
En qué piensa una cabeza recién cortada, Juan Carlos Quezadas i Carla Besora. Ed. A Buen Paso. (+14 anys)
Els últims gegants, François Place. Ed. Blume.
Al sur de la alameda, Lola Larra i Vicente Reinamontes. Ed. Ekaré (+14 anys)
Winnipeg. El barco de Neruda, Laura Martel i Antonia Santolaya. Ed. Hotel Papel. (+12 anys)
Mexique. El nombre del barco, María José Ferrada i Ana Penyas. Ed. El Zorro Rojo. (+12 anys)
Bon viatge, petitó, Beatrice Allemagna. Ed. A Buen Paso (0-3 anys)

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

