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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 Dragonaire. 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 Dragonaire 
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
 
JOSH LACEY
Un reconegut autor londinenc de llibres per a xiquets. Ha sigut periodista i guionista, i durant un temps va signar 
sota el pseudònim de Joshua Doder.

GARRY PARSONS
Va estudiar Belles Arts en Canterbury i Il·lustració en la Universitat de Brighton, a Gran Bretanya. Actualment viu a 
Londres, on es dedica a la il·lustració de llibres per a xiquets, a més de col·laborar en revistes i periòdics. Ha rebut 
nombrosos premis, entre ells el Children’s Book Award en 2004 i el Perth and Kinross Picture Book Award en 2006.
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ARGUMENT
Edu està a càrrec de la mascota del seu oncle Marcel, que està de vacances, però la cosa és complica. Les 
cortines cremen, la mare tira fum… I és que cuidar a un drac no és tan senzill com sembla. Primer títol de la 
sèrie Dragonaire, sobre les aventures d’un noi –improvisat cuidador de dracs–, el seu tiet favorit i una mascota 
molt especial.
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PREGUNTES GENERALS

•  Saps el que són els Colombaires? En què consisteix aquesta pràctica? És un esport? Per què? Què és un esport?

• El llibre està estructurat en breus capítols que corresponen als missatges per correu electrònic que Eduard 
li envia al seu oncle Marcel. Havies vist aquest format literari alguna vegada (que la història estiga contada 
a través de cartes)? Recordes algun altre títol? Aquest format t’ha facilitat la lectura o te l’ha entorpida?

• El llibre comença amb un fet bastant traumàtic: el drac s’ha menjat el conillet de la seua germana. Com 
vas reaccionar en llegir el primer capítol? Et va semblar divertit? Tenies curiositat per com seguia el relat?

• Tens mascota? Quines atencions necessita una mascota? Qui ha d’encarregar-se d’aquestes atencions? De 
totes les atencions, la més complexa i important és resoldre les necessitats fisiològiques (on orina i defeca; 
i què fem amb això). T’imagines això amb un drac? Com seria? Què podríem fer?

• Alguna vegada t’han deixat una mascota per a cuidar mentre el seu amo s’anava de viatge? O coneixes a 
algú que ho haja fet?

• L’oncle Marcel, quan per fi contesta als correus, explica per què no contestava els correus i per què els 
havia donat el telèfon d’un altre hotel. Creus que era sincer? Sembla creïble la història? Què et va semblar 
a tu? Et sembla important estar pendent sempre dels missatges de correu electrònic?

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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• Què creus que posava en aquelles instruccions que els havia donat l’oncle Marcel? (Aquesta pregunta és 
una preparació per a l’activitat creativa 01).

• L’actitud del drac canvia considerablement amb l’aparició del xocolate. Per què creus que passa això? 
Identifiques aquesta situació amb altres animals o persones conegudes? Hi ha alguna cosa o aliment que 
et calme a tu o et faça canviar d’actitud?

• Creus que qualsevol animal pot conviure amb els humans en una casa? Per què? Amb quin t’agradaria 
conviure a tu?

• Per a què serveixen els Zoos? Són útils? Et semblen necessaris? T’agradaria veure Dracs -o qualsevol altre 
animal fantàstic - en el Zoo?

• I els Jardins Botànics? Tenen la mateixa utilitat? 

• Creus que, al final, la mare troba a faltar al drac o no?

• Aquest llibre inicia una sèrie de llibres amb els mateixos personatges. Els pròxims títols són “Dragonaire 
s’enlaira” i “El castell de Dragonaire”. Què creus que succeirà en aquells llibres? T’agraden els llibres que 
tenen continuacions? Per què?
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PROPOSTES CREATIVES

• CUIDADORS DE CRIATURES FANTÀSTIQUES
Imagina que, de major, la teua professió és Cuidador de Basiliscos1,2. Farem un xicotet text d’instruccions de 
Com Cuidar al teu Basilisc.
Has d’explicar com i quin donar-li menjar (en quins moments, de quina manera); com endreçar-ho; com 
preparar un lloc perquè visca còmode; hàbits de joc, necessitats; 

• CUIDADOR D’HUMANS
Imaginarem que som una família de dracs i ens deixen a un humà per a cuidar-lo. Què passaria? 
Escriurem dos o tres correus electrònics de Bramarr al seu oncle Foccalio explicant-li els problemes 
que està tenint amb ell.

• LA MASCOTA PERFECTA
Quina seria la mascota perfecta? Imagina un animal que t’agradaria tindre com a mascota. Imagina com seria 
les seues característiques corporals, el seu nom, els seus costums, la seua alimentació.
T’atreveixes a dibuixar-ho?

• LA MASCOTA LLIBRE
Imagina que el llibre és una mascota. Farem unes recomanacions de com cuidar-ho, què menja, com 
es comporta…

2

1

3

4

1 El Basilisc és una figura mitològica de la mitologia grega que es descrivia com una serp gegant carregada de verí letal i que 

podia matar amb la simple mirada.

2 Es pot utilitzar també per a aquest exercici altres noms inventats de criatures fantàstiques: CALAMENSERO, TROPIÑUL, 

LELEDROLLA, ASCADIO,..
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• EXPOSICIÓ DE LLIBRES SOBRE DRACS
Durant aquest mes podem fer una exposició especial amb llibres que el seu temàtica gire entorn dels dracs 
i/o altres espècies d’animals fantàstics.

• EXPOSICIÓ DE LLIBRES EN FORMAT EPISTOLAR
Els llibres epistolars són aquells en els quals la trama es va desenvolupant en el contingut de les cartes que 
els propis personatges s’envien. 

VOLGUDA SUSI, VOLGUT PAUL. Christine Nöstlinger.
EL CARTER SIMPÀTIC O UNES CARTES ESPECIALS. Janet i Allan Ahlberg.
DRÁCULA, de Bram Stoker.
LES AMISTATS PERILLOSES, de Chodelos de Laclos.
LA SOCIETAT LITERÀRIA I EL PASTÍS DE PELL DE CREÏLLES DE GUERNSEY, de Mary Ann 
Shaffer i Annie Barrows.
84, CHARING CROSS ROAD, de Helene Hanff.
NUVOLOSITAT VARIABLE, de Carmen Martín Gaite.
LA CAIXA NEGRA, d’Amos Oz

• LA MASCOTA LLIBRE
Podem fer un cartell d’ADOPTA UN LLIBRE imitant les campanyes que fan referència als animals per a 
promocionar l’adopció per damunt de la compra, etc.
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