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PER A QUI ÉS 
AQUEST LLIBRE
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TALLER D’ESCRIPTURA

Cametes i Peuots es conei-
xen un dia passejant pel 
parc. Demanarem als 
alumnes que s’imaginen 
que són Peuots o Cametes 
i que conten des del seu 
punt de vista com va ser 
aquella trobada al parc. 
Els pot servir d’ajuda la 
il·lustració del llibre.

INDIVIDUAL

Després de llegir la història, demanarem als alumnes que ex-
pliquen com, � nalment, Cametes i Peuots aconsegueixen 
viure junts i ser feliços. 

PARELLES

Proposarem als lectors que simulen algunes de les situacions di-
fícils de Cametes i Peuots. Hauran de seguir els passos següents: 
• Decidir qui és Cametes i qui és Peuots. 

 •  Triar una de les situacions del llibre: el dinar, el passeig, el mo-
ment de doblegar els llençols...

 • Representar la situació davant dels companys.

GRUP

El que diferencia Cametes i Peuots és la velocitat amb què fan 
les coses. Farem dos grups, el dels ràpids i el dels lents. Cada 
alumne es posarà en un grup o en l’altre segons com creu que 
fa les coses i els demanarem que elaboren una llista amb els 
avantatges i els inconvenients que creuen que té el fet de ser 
ràpid o lent, segons el grup en què es troben.

Després, farem un debat tots junts sobre els avantatges i els in-
convenients de fer les coses ràpidament o lentament.

EDUCACIÓ ARTÍSTICA (PLÀSTICA)

Proposarem als alumnes que es dibuixen ells mateixos en al-
guna de les situacions que hi ha representades en el llibre, 
on intenten simular l’estil de la il·lustradora, Roberta Bridda. 
Poden fer l’activitat per parelles, de manera que cada mem-
bre de la parella dibuixe un dels personatges.

Perquè amb la història de 
convivència entre Came-
tes i Peuots i les delicio-
ses il·lustracions de Ro-
berta Bridda veurem que 
les diferències no són un 
impediment per a viure i 
ser feliç.   

Per als més menuts, de 
qualsevol nivell, perquè el 
llibre té una estructura sen-
zilla, textos breus i clars i 
un vocabulari fàcil d’en-
tendre. Especialment reco-
manat per a aquells a qui 
els agraden les històries 
tendres i delicioses.

Cametes i Peuots són dues 
persones molt diferents. Es 
coneixen, s’enamoren i de-
cideixen viure junts. Les 
seues diferències faran que 
la convivència siga molt 
difícil, però també molt 
divertida, i demostraran 
que amb tolerància i res-
pecte tot és possible.

Cametes i Peuots Ferran Bataller Convivència i tolerància 

I tant que podem 
viure junts! 
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