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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 Que bé que ens ho hem passat! . 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 
Que bé que ens ho hem passat! 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
 
MICHAEL MORPURGO
És un escriptor molt famós en llengua anglesa. Ha escrit més de cent llibres, entre ells el best-seller mundial 
“Cavall de guerra” (1982) i ha guanyat premis literaris molt prestigiosos com el Prix Sorcières, el Whitbread 
Children’s Book Award i el Blue Peter Book of the Year.

QUENTIN BLAKE
És un dels il·lustradors de literatura infantil de més prestigi internacional. És conegut sobretot per les seues 
il·lustracions per als relats de Roald Dahl. En 2002 se li va concedir el premi Hans Christian Andersen d’Il·lustració, 
considerat el “Premi Nobel” de literatura infantil.
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ARGUMENT
Una professora d’una escola de Londres narra la seua experiència amb un grup de 40 alumnes en una 
granja escola. Tots els anys passen una setmana en la granja de Nethercott. És la setmana més esperada 
per la mestra i els alumnes. Allí fan la tasca de grangers de debò: alimenten als corders, trauen a pasturar 
a les ovelles, planten arbres… Una infinitat d’experiències reals sobre la vida natural i en el camp. Però un 
any els acompanya Ho, un xic orfe i refugiat que no parla molt i que té dificultats per a relacionar-se amb 
els altres. Aquell viatge serà un canvi radical en el seu futur.
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PREGUNTES GENERALS

• Alguna vegada has estat treballant en una granja? 

• Alguna vegada has fet eixides extraescolars a granges o camps de treball? T’agrada fer treball físic fora 
del quotidià?

• Quan tornem d’una eixida extraescolar, solem tornar amb un munt d’històries i anècdotes, recordes 
alguna que ens pugues comptar?

• El personatge de Ho és un xic vietnamita procedent dels camps de refugiats d’Hong Kong (el llibre està 
ambientat a Anglaterra). Què és un refugiat? Tenim refugiats ara al nostre país? 

• Diuen que Ho era molt metòdic, no es quedava satisfet fins que no ho deixava tot impecable. Et sembla 
un bon valor ser metòdic? Tu eres metòdic? I et funciona?

• Diu la narradora que a Ho li agradava molt estar entre els animals, molt més que a la ciutat. Has viscut 
tu eixa experiència? 

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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• Coneixes a algú que preferisca la vida del camp a la de la ciutat? Per què? I tu, què prefereixes? Per què?

• De sobte una nit, Ho es “solta” i comença a parlar amb l’egua sincerant-se i explicant-li com se sent. 
Et va resultar emocionant aquest passatge? T’ha ocorregut alguna vegada que amb alguna persona en 
concret et sinceres més i li comptes coses que no t’atreveixes (o no vols) explicar-li a la majoria de la 
gent? Creus que és el mateix que li passa a Ho?

• T’esperaves eixe final? T’ha agradat? T’ha emocionat? T’ha semblat que era possible?

• Creus que eixe tipus d’activitats educatives més obertes ens ensenyen a relacionar-nos d’una altra 
manera? T’agradaria que es feren més a la teua escola?

• Què t’agradaria que es fera a l’escola?



7 GUIA DE LECTURAPLA CLIC

QUE BÉ QUE ENS HO HEM PASSAT!

PROPOSTES CREATIVES

• PARLEM SENSE PARAULES
Quan no podem parlar (pel motiu que siga) acudim als gestos per a fer-nos comprensibles. Podem 
jugar a intentar fer endevinar el títol d’alguns llibres a través de gestos. Es pot jugar tots junts (el que 
endevina ix a representar el pròxim) o fer dos equips que competeixen (un jugador cada torn).
Possibles títols:

ALÍCIA EN EL PAÍS DE LES MERAVELLES
PINOTXO
EL MAG DE OZ
EL TALP QUE VOLIA SABER QUI LI HAVIA FET AIXÒ AL CAP
L’ABELLA MAIA
EL SUPERZORRO
LA MERAVELLOSA MEDICINA DE JORGE

• DIARI D’UNA GRANJA
Imaginarem que estem convivint amb els companys de la classe en una granja durant dues setmanes. 
Us propose escriure una part d’un diari personal en el qual compteu quines coses feu, com ho esteu 
passant i possibles anècdotes o conflictes que puguen sorgir en el grup durant eixos dies. Podem 
escriure diversos dies per a veure l’evolució de les relacions socials durant eixos dies.

• CANVI DE ROLS
Imagina que eres la professora d’eixe grup. Escriu una carta als pares per a explicar-los l’activitat i 
quines coses són necessàries que porten els xiquets a l’excursió.
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PROPOSTES PER A BIBLIOTEQUES

• EXPOSICIÓ DE LLIBRES DE MICHAEL MORPURGO
Michael Morpurgo és un autor molt conegut entre els joves del Regne Unit. És una oportunitat per 
a donar-ho a conéixer als nostres usuaris. Es poden incorporar també llibres en llengua anglesa.

PINOTXO COMPTAT PER PINOTXO. HarperKids.
EL LLEÓ PAPALLONA. Editorial Everest.
EL REGNE DE KENSUKE. Editorial Molino.
LA MEUA COSINA CAROLINA. Edelvives (col. Ala Delta).
NO PREGUNTES PER MOZART. Edicions Castillo.
GOL. Editorial Molino.

• QUE BÉ QUE ENS HO HEM PASSAT!
Muntem un panell a la biblioteca amb aquest títol i el dibuix de la portada en gran. Els usuaris 
poden contar anècdotes, viatges, excursions o experiències en les quals ho hagen passat 
fenomenal. I les anem afegint al mural. Es tracta de recopilar un munt d’experiències positives 
i divertides. Després, els altres usuaris podran llegir-les i gaudir-les.

QUE BÉ QUE ENS HO HEM PASSAT!
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