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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 Poemes amb llum de lluna. 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 Poemes 
amb llum de lluna 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
 
MARIA DOLORS PELLICER
És escriptora de llibres infantils i ha publicat diversos poemaris dirigits a les primeres edats.

PACO GIMÉNEZ
És un il·lustrador amb un vast recorregut en il·lustració de llibres i àlbums. El seu estil de línia clara i amb gran 
moviment és clarament identificable. Des de fa anys practica un tàndem creatiu amb l’autor Carles Cano publicant 
i inventant històries que han elaborat junts.
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ARGUMENT
Quan es fa fosc i la lluna apareix, arriba l’hora de dormir. Per a fer que vinga la soneta, que desapareguen 
totes les pors, i així demanar junts un somni de pirates, fades i dracs, no hi ha res millor que aquest llibre 
ple de música i ritmes dolços, que ens ajuda a relaxar-mos i ens convida a relaxar-nos.
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PREGUNTES GENERALS

• Aquest és un llibre de poesia. Havies llegit alguna vegada un llibre complet de poesia? T’agrada la poesia? 
Per què? Què prefereixes: llegir poesia o que et lligen poesia? Has escoltat alguna vegada recitar poesia en 
veu alta (més enllà dels companys en classe o la mestra)? En què es diferencia la poesia de la narrativa? 

• Per a què serveix la poesia? (Aquesta és una pregunta per a provocar el debat sobre si totes les coses han 
de servir per a alguna cosa o el simple gaudi estètic és suficient perquè les coses existisquen)

• T’has fixat si s’usa la poesia en altres contextos diferents del literari? (Estaria bé fer-los veure que, a 
vegades, la publicitat utilitza aquest llenguatge)

• En aquest llibre, tots els poemes són dobles. Primer està el poema més tradicional i després una versió del 
mateix en format Haiku. Saps el que és un Haiku?

• La poesia sol utilitzar un llenguatge molt depurat, amb paraules poc habituals. Has hagut de buscar molts 
significats en el diccionari? T’agrada conéixer noves paraules? Quantes paraules creus que coneixes en 
total? (Els podem recordar que un ciutadà mitjà utilitza 5.000 paraules; el llibre “El Quixot” va utilitzar 
quasi 23.000)

• T’agradaria conéixer noves paraules? T’agradaria inventar noves paraules? Què creus que és millor per a 
una llengua: tindre més paraules o menys? Per què?

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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• El llibre tracta sobre el moment d’anar a dormir i les pors i inquietuds que presenta una xiqueta en eixe 
moment. A vegades tens (o has tingut) por en anar a dormir? Tens (o has tingut) algun ritual per a abans 
d’anar a dormir? Què fas quan tens malsons?

• Alguna vegada tens por? A quines coses tens por? Els adults, tenen por? Com ho saps? Què es pot fer per 
a no tindre por?

• T’agrada somiar? Recordes sempre els somnis? Tens algun somni que es repeteix? 

• Sabies que fa anys va haver-hi un senyor (anomenat Sigmund Freud) que va escriure un llibre sobre “el 
significat dels somnis”? Què creus que signifiquen els somnis? Per què somiem? Per a què serveixen els 
somnis? D’on venen els somnis?

• La poesia, a vegades, es fixa en coses quotidianes però les mira d’una manera particular. En quines coses 
t’agrada fixar-te a tu? T’agrada mirar la lluna? I els núvols? I els insectes del camp? I la pluja? I les ombres 
dels objectes? I les formes de les rajoles del sòl o de la paret? Li comptes a algú els teus “descobriments”?

• En l’últim poema, la poeta diu que ja ha crescut i que es vol anar a veure el mar. Què t’agradaria fer quan 
sigues major i sigues independent?
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PROPOSTES CREATIVES

• TALLER D’HAIKUS
Un haiku és un poema de tres versos que compta amb 17 síl·labes repartides en 5, 7 i 5 síl·labes. No 
té rima, no sol tindre metàfores però sí una imatge potent que ens recorda a la Naturalesa. Nosaltres 
podem obviar eixa característica i fer haikus del somni, de la nit o d’altres coses quotidianes.
(És important haver practicat la construcció d’haikus abans de treballar-ho amb els xiquets. 
Recomanem el Taller d’Haikus que hi ha en el llibre “Abecedario del Cuerpo Imaginado” de Mar 
Benegas. A Buen Paso ediciones.

• ET CONTE UN SOMNI
Podem fer memòria d’algun somni interessant (agradable o no) que hàgem tingut i explicar-li’l al 
company que tinguem al costat. Després, el que vulga, ho pot comptar al grup sencer.

• CONJUR PER A ESPANTAR LES PORS
Farem un conjur per a poder recitar-lo en les nits que tinguem por.
Poden ser quatre versos (poden rimar només els versos pars, o fer apariats, o rimar els quatre versos).
(És recomanable aportar una mica de vocabulari sobre monstres, pors i conjurs)
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• EXPOSICIÓ DE LLIBRES DE POESIA
Durant aquest mes, podem fer una exposició especial de llibres de poesia.

“ODA ALS PEUS”. Marc Granell.
“PER MOLTS ANYS!” Miquel Martí i Pol.
“MARINA / CAVALL DE MAR”. Olga Xirinacs.
“LA LLUNA QUE RIU I ALTRES POEMES”. Marc Granell.
“LA VIDA QUE CREIX”. Marc Granell
“EL CLOT DE LA LLUNA”. Vicent Camps
“POESIES AMB SUC. Antologia de poesia per a infants”. Selecció de Miquel Desclot.
“BESTIOLARI DE JOANA RASPALL”. Selecció de Josep Maria Aloy
“OLOR DE MADUIXA. Poemes de Joana Raspall”. Selecció de Josep Maria Aloy.
“PODRIES”. Joana Raspall.
“MÉS MÚSICA, MESTRE!”. Miquel Desclot.
“PER FER EL RETRAT D’UN OCELL”. Jacques Prévert.

• AMULET DEL SOMNI
Durant aquest mes podem tindre una cistelleta amb els “amulets del somni”. Unes pedretes (es poden 
aconseguir en botigues de decoració i jardineria) decorades amb pintura fosforescent que es mantindran 
il·luminades a la nit i ens acompanyaran durant els somnis. Poden anar acompanyades d’un conjur per a 
espantar monstres. Cada usuari, amb el seu préstec, es pot portar un. A canvi, li demanarem un somni.

• EL LLIBRE DELS SOMNIS
Durant aquest mes tindrem un LLIBRE DELS SOMNIS a la biblioteca. Els usuaris ho aniran completant 
escrivint algun somni que els haja agradat especialment. Si el somni és molt extens, poden escriure’l a casa 
i després l’afegim al quadern. Al final de mes es pot convertir en un llibre de préstec.
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