
Després d'un tercer trimestre tan especial per a tots, aquest estiu us volem fer un encàrrec una mica diferent.  Ens

agradaria que llegíssiu dos llibres: un en català igual per a tots i un altre en castellà d'elecció lliure. 

 

- El títol en català és LA MALETA, de Núria Parera i Maria Helgueta, que trobareu a Babulinka Books. És un

llibre petit i curtet, amb il·lustracions, que de ben segur llegireu més d'una vegada perquè amaga molts secrets.

Estem preparant activitats al voltant d'aquest títol per al primer trimestre del curs vinent.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop l'hagis llegit pensa quins objectes posaries en una maleta que t'haguessis d'endur lluny, què t'agradria tenir

sempre amb tu: una fotografia especial, un record de la infància, un  tresor d'un viatge,.. Ens agradaria que triessis

cinc coses i les representessis en un dibuix, amb la tècnica que vulguis (pintura, collage, dibuix a llapis, etc.).

Creativitat al poder! Pots utilitzar la silueta d'una maleta que tens a continuació (mida DIN A4) o dibuixar-la tu.

Darrera, explica'ns en un text (en català) per què has triat aquests cinc objectes i què t'evoquen. Farem una

exposició amb totes les vostres maletes. 

 

- La novel·la en castellà és d'elecció lliure. Ara que les llibreries i biblioteques han tornat a obrir, és un bon moment

per tornar-hi i deixar-se aconsellar. Segur que us ofereixen mil propostes en funció dels vostres gustos. Quan

l'hagis llegit, ens has d'escriure una postal (en castellà), recomanant o no a un amic la lectura triada. És molt

important que se sàpiga no només si t’ha agradat el llibre, sinó també el perquè, per tant hauràs de pensar i

incloure com més arguments millor. T’hem posat un exemple aquí sota perquè vegis el disseny i les parts que té

una postal. Recorda que per un costat del full haurà d’aparèixer la teva recomanació i, a l’altre costat, un dibuix o

una fotografia, que estigui relacionat amb el llibre. 

 

Tant la maleta com la postal cal que les portis el primer dia d’escola i les lliuris als teus professors de llengua.

Seran la teva carta de presentació a la nova escola de Secundària! Bon estiu i bona lectura!!

 

E S T I U  2 0 2 0

OMPLE LA MALETA

mida DIN A5 (mig DIN A4)

“Una m
aleta no és un 

objecte qualsevol. A

l’in
terior, s’hi p

oden desar 

una pila
 de coses, o no res.

Pot ser un trasto in
útil, 

o

convertir-se en

 un autèntic tresor.”




