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Edat: A partir de cinc anys (amb l’ajut del mestre).
Temporalització de la lectura: Lectura a l’aula.
Tipus d’activitat: Activitats per realitzar tota la classe.
Materials: Material reciclat, pintures, pinzells, paper continu, cola, etc.
Objectius:

Competència informacional: Aprenentatge a través de la lectura
• Reconèixer els escenaris del conte i recrear-los per jugar.
• Contestar una carta.

En Bernat i la seva mare van cap a casa amb el cotxe per una carretera solitària. És tard
i el viatge hauria de ser tranquil, però aquell dia tot és diferent. De cop i volta veuen
una guineu que creua pel mig del camí. Travessa a poc a poc i desapareix. Després
veuen un eriçó i es sorprenen perquè és la primera vegada que se’n troben un en aquell
indret. Més endavant aniran trobant altres bèsties: un mussol, una serp, un senglar,
una família d’ànecs, un llop.
Mare i fill no comprenen què passa i pensen que potser hi ha un incendi que fa fugir
els animals.
Però no hi ha cap incendi. Només el lector podrà intuir de què es tracta i no serà fins
a la darrera plana que no es descobrirà el misteri d’aquesta nit bestial.

1. Elaboració d’una maqueta de l’itinerari

• Llegiu en veu alta la conversa d’en Bernat amb la mare:

«– No m’estranya: ha estat una nit bestial! Quan acabi de sopar dibuixaré tots els
animals que ens hem trobat, per ensenyar-ho als cosins.
– Quan acabis de sopar hauràs d’anar a dormir. Avui se’ns ha fet molt tard.
– Però, mare...
– Espera... Demà anirema comprar una llibreta ben grossa per escriure i dibuixar la
nostra nit bestial. Tu i jo junts.

– Tracte fet!»

• A partir d’aquesta conversa comenceu a parlar sobre els indrets on passen els
contes. Deixeu als nens i nenes que expressin la seva opinió i anoteu els diferents
llocs que apareguin a la pissarra. Expliqueu-los que totes les històries passen en
algun lloc: a casa, a l’escola, a l’espai, al mar, etc. i que Unanit bestial passa en una
carretera.
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• Demaneu als nens i nenes que facin una maqueta que recreï el lloc on passa la his-
tòria. Per fer-la, podeu emprar diferents materials: plastilina, paper, cartolina, car-
trons, fulles, pintures, etc. Quan tingueu el decorat muntat, es poden fer els
personatges del conte per jugar o inventar-ne d’altres.

2. Fem un quadre mural

• Una altra proposta pot ser la de dibuixar els diferents espais de la carretera que
apareix al conte. Dividiu la classe en grups i demaneu a cada un que faci una se-
qüència. Després, uniu les peces en un gran mural que recreï l’aventura.

3. També a la carta!

• Demaneu als alumnes que contestin la invitació, com si fossin un animal que l’ha
rebut. Expliqueu-los que poden acceptar o declinar la invitació.
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