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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 L’amiga més amiga de la Formiga Piga. 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 L’amiga 
més amiga de la Formiga Piga 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
 
EMILI TEIXIDOR
Va ser escriptor, pedagog i periodista. Escrivia principalment narrativa infantil i juvenil, amb una trentena de 
llibres publicats, i novel·la per a adults. Va obtindre diversos premis importants, entre ells el Premi Nacional de 
Cultura de Literatura per la seua novel·la “Pa negre”. També va escriure guions per a la ràdio i la televisió i articles 
periodístics sobre la lectura.

GABRIELA RUBIO
És escriptora i il·lustradora de literatura infantil i juvenil. Al llarg de la seua carrera ha desenvolupat altres 
disciplines vinculades al món de la literatura i l’edició, com l’escriptura de guions. És coordinadora docent en el 
Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona.
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ARGUMENT
Un dia, la formiga Piga es va afartar d’anar sempre en fila al costat de les seues companyes i va decidir 
escapar-se per a descobrir com eren les coses més amunt i més enllà. Piga volia veure món i per a 
aconseguir-ho ha de demanar ajuda als seus amics. Al final, amb la col·laboració de tots, aconsegueix el 
seu objectiu: veure l’horitzó.
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PREGUNTES GENERALS

• La mosca Hosca pensa que la curiositat no és una raó seriosa ni important per a portar-la d’excursió per 
l’aire. Què opines? És important la curiositat? Serveix per a alguna cosa?

• La formiga Piga va demanant ajuda als amics d’un en un i tots li envien a un altre animal que sembla el 
pot ajudar millor. Alguna vegada t’has sentit així, que et manen d’un costat per a un altre sense ajudar-te?

• Encara que després, a l’hora de la veritat, tots els amics li ofereixen consells i objectes per a cuidar-se i 
protegir-se. Per què l’ajuden si no aconseguiran res a canvi? Has ajudat algú de manera altruista, sense 
esperar res a canvi, pel simple fet d’ajudar?

• “I només els poetes com tu saben trobar les paraules adequades per a les ocasions”. T’agrada llegir 
poesia? Quins poetes coneixes? Et sorprenen algunes paraules que utilitzen els poetes? (Se’ls pot recordar 
o nomenar alguns poetes)

• T’agrada inventar paraules? I conéixer paraules noves? I els embarbussaments? Sols recitar-los sense 
errors? Coneixes algun joc de paraules?

• Just abans d’emprendre el viatge, la Formiga Piga es pregunta si la reina del formiguer s’enfadarà amb 
ella. I l’os li diu que això són excuses per a ocultar la por a volar. A vegades et poses excuses per a no 
enfrontar-te a situacions que et fan por o t’impressionen? Què són les excuses?

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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• “Més enllà de l’horitzó diuen que hi ha tot el que està per descobrir: altres mons, altres selves, altres 
amics...” Quin horitzó t’agradaria descobrir? Creus que hi ha algun horitzó que l’ésser humà encara no 
haja descobert? 

• “Potser veuen més els xicotets que els grans”. Què vol dir la gallina amb aquesta frase? Estàs d’acord?

• “...des del moment en què vaig desitjar veure l’horitzó, va nàixer dins de mi com una llavor que anava 
creixent a mesura que feia el possible per aconseguir-lo..., fins que un horitzó es va anar formant dins 
de mi.” Què era aquella llavor? Tots podem tindre-la? Què cal fer perquè cresca aquella llavor dins de 
nosaltres? 

• “Tots els animals estem folrats per dins amb el teixit dels nostres somnis”. I els humans? També estem 
teixits pels nostres somnis? Ens conformen? És bo somiar? Per què?
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PROPOSTES CREATIVES

• PARLAR EN VERS
Imagina que eres el rossinyol Senyor i que parles sempre en vers. Intentarem escriure què diries en 
aquestes situacions:

- Vols explicar-li a la mestra per què no has portat els deures fets.
- Li expliques a la teua mare que prefereixes menjar una pizza a un plat de verdures.
- Intentes explicar-te al teu germà que li has trencat el seu joguet preferit.

Per a ajudar-los podríeu triar primer les paraules fonamentals i les seues rimes. Aquelles seran les 
paraules amb les quals acabaran els versos, després només cal completar-los.
El millor és que vagen rimant cada dos versos (és a dir, en apariats).

• LA GALLINA CEGA
Quan manen a la formiga d’ací cap enllà, sembla el joc de la gallina cega. Juguem?
Ja saps, un en el centre amb els ulls embenats i la resta en cercle (no es poden escapar). 

GRUP - Escórpora cega, què has perdut?.
GALLINETA CEGA - Una agulla i un canut.
GRUP - Cerca per la ximenera.
GALLINETA CEGA -No que hem faré negra.
GRUP - Cerca pel terrat.
GALLINETA CEGA - No que hem faré gat .
GRUP - Doncs……cerca qui t’ha pegat!. dona tres voltes i la trobaràs. (l’escórpora pega tres voltes ) 

Al del centre, se li dona diverses voltes per a desorientar-se i després ha d’agarrar a algú i reconéixer-
li amb el tacte. Si ho endevina, aquest farà de gallina cega. Si no, haurà de repetir.

• LES PARAULES ADEQUADES
Com diu la gallina, “només els poetes saben trobar les paraules adequades”. Ens convertirem en 
poetes i a buscar paraules amb unes característiques especials.

PARAULES MELOSES: almívar, assolellat,...
PARAULES RÍGIDES: calaix, compacte,...
PARAULES ESPONJOSES:  camomila,...
PARAULES BRILLANTS: lluminària,,...

Potser ajudaria aportar a la sessió uns quants diccionaris.
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• LA PARAULA MÉS LLARGA
Jugarem a pensar la paraula més llarga. Farem quatre rondes en les quals cadascun pensarà i escriurà 
la paraula més llarga que se li ocórrega. El que diga la paraula més llarga d’aquell torn guanyarà un 
punt. Òbviament no es poden repetir paraules ni derivades de les paraules ja esmentades.
Per exemple: acariciador (11 lletres), biblioteques (12 lletres), sobredimensionat (16 lletres)…

• EMBARBUSSAMENT
Qui se sap un embarbussament? Podem llegir alguns embarbussaments (o recitar de memòria si 
ens recordem).

“Setze jutges d’un jutjat mengen fetge d’un penjat; si el penjat és despenjara és menjaria el fetge 
dels setze jutges que l’han jutjat”

“En Panxo li diu a en Pinxo: Vols que et punxe amb un punxó? i en Pinxo li diu a en Panxo: punxa’m, 
però a la panxa no”

• PARAULES INVENTADES
El rossinyol Senyor pensa que podria inventar paraules per a parlar amb la girafa.
Així, per al punt del cap de la GIRAFA que li servisca de MIRADOR, inventa la paraula GIRAFADOR.
Per a definir un OBSERVATORI per a contemplar l’HORITZÓ, inventa la paraula HORITZONTORIO.
Com serien les paraules per a definir:

• la butxaca de la motxilla per a guardar bolígrafs i llapiceres?

• el racó de davall del llit on s’acumulen les pelusses?

• la balda de la dutxa per a depositar el xampú i el gel?

• EXPRESSIONS NUMÈRIQUES

“Quins desas3!”
“Si vols, dóna-li un be7”

“A mi m’agrada l’arròs cal2”
“El meu germà és diu E1000i”

T’atreveixes a construir tu alguna expressió utilitzant números com a part de les paraules?
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• EXPOSICIÓ “DE XICOTET A GRAN”
Podem fer una exposició de llibres d’animals que vagen augmentant de grandària:

FORMIGA: “L’amiga més amiga de la Formiga Piga”. Emili Teixidor
MARIETA: “La marieta rondinaire”. Eric Carle.
ESCARABAT: “L’escarabat d’or”. Edgard Allan Poe
ROSSINYOL: “El rossinyol i altres contes”. H.C. Andersen
GALLINA: “Amiga gallina”. Juan Arjona.
CONILL: “El conillet blanc”. Xosé Ballesteros.
LLOP: “L’oncle Llop”. Xosé Ballesteros.
Os:  “Winnie the pooh”. A.A. Milne
GIRAFA: “La girafa, el pelicà i jo”. Roald Dahl

Els llibres poden anar acompanyats per il·lustracions ampliades (segons la grandària de l’animal) 
preses dels propis llibres.

• LLEGIR AMB AMICS
La lectura també es pot compartir amb els amics. Es poden fer paquets de dos llibres especials junts per a provocar 
el préstec amb un altre amic. Has d’anar amb un amic per a poder portar-te aquells llibres.
Hem de fer un cartell gran o preparar un espai cridaner a l’entrada per a promocionar aquesta activitat.

• EL MES DELS EMBARBUSSAMENTS
Durant aquest mes, cada usuari que es porte un llibre de préstec obtindrà de regal un embarbussament. Es poden 
preparar amb alguna il·lustració bonica presa del llibre “L’amiga...”. Al final del mes es pot convocar a tots a l’una 
tard d’embarbussament per a recitar-los junts. També es poden demanar que porten altres embarbussaments de 
casa (que li pregunten als seus familiars).
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