
 

 
 
 
UN MAR DE LLETRES  

 
DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ 28 de maig 2011  
 

Objectius  

- Crear un aparador a la sala infantil perquè durant l’estiu s’hi exposin els llibres 

recomanats. 

- Mostrar llibres bons al voltant de la temàtica del mar. 

- Convidar els infants a crear plàsticament les seves pròpies històries. 

 

Espai 

L’espai entre les prestatgeries del 7 i els ordinadors es convertirà durant l’estiu en un 

far recomanador de lectures. 

Amb capses de fusta de fruita construirem un far tipus prestatgeria on durant l’estiu 

posarem els llibres recomanats: durant el mes de juny, els llibres sobre el mar, i a partir 

de juliol, selecció de bons llibres d’I* i I** 

 

 

Descripció del taller 

Part 1  
Entrem a la sala d’actes tots junts, a les fosques, només amb la petita llum que fa el 

far, que està enmig de la sala.  

Amb el fil conductor del far, expliquem que la raó de ser dels fars és guiar els vaixells, i 

la raó de ser d’un far literari com el nostre és guiar els lectors.  

 
Els àlbums relacionats amb el mar que s’exposen al far:  

(uns 20 tenint present que és el màxim d’inscripcions possible) 

 

1. Leo Lionni. Neda-que-neda. Kalandraka, 2007. 

2. Suzy Lee. La ola. Fiore, 2008. 

3. Carle, Eric. Diez patitos de goma. Kókinos, 2005. 

4. Ajubel. Robinson Crusoe. Media Vaca, 2008. 

5. Leo Timmers. El Doctor Submarí. Claret Kids, 2007. 

6. Solé i Vendrell, Carme. La lluna d’en Joan. Mars, 2009. 

7. Agustí Comotto. El mar va dir prou. La Galera, 2005. 

8. Wiesner, David. Flotante. Océano, cop. 2007. 

9. Hannelore Dierks. Mara y el pájaro negro. Il·lustr. Carme Solé. Lumen, 1995. 

10. Pla, Imma. El rey del mar. Océano Travesía, cop. 2009. 
11. Marcus Pfister. El peix irisat. Beascoa, 2005. 

12. El peixet d’or. Adapt. M. Eulàlia Valeri; Il·lustr. Francesc Infante. La Galera, 

1997. 

13. Hans Christian Andersen. La Sirenita. Il·lustr. Anastassija Archipowa. Everest, 

2005. 

14. Magalí Le Huche. Les sirenes de Belpeixao. Flamboyant, 2010. 



 

 

 

 

 

 

15. Anja Tuckermann. La gavina i una mar de colors. Il·lustr. Daniela Chudzinski. 

Joventut, 2011. 

16. Germano Zullo. La playa. Il·lustr. Albertine. Anaya, 2009. 

17. L’illa del tresor. Adapt. Andrés Ibáñez; Il·lustr. Mariona Cabassa. Lumen, 2007. 

18. Quentin Blake. La senyora Marina i la gran onada. Destino, 1997. 

19. Guy Delisle. Luis va a la playa. Faktoría K de libros, 2010. 

20. Diego Arandojo. En Manu a la platja. Bang, 2010. 

 

Reserva 

21. Dyan Sheldon. El cant de les balenes. Il·lustr. Gary Blythe. Kókinos, 1999. 

 

 

La conductora anirà comentant i explicant alguns dels llibres que hi ha exposats.  

 

Històries que destacarem i explicarem més concretament: 

De quin color és el mar? 
Anja Tuckermann. La gavina i una mar de colors. Il·lustr. Daniela Chudzinski. Joventut, 

2011. 

Us fan por les onades? 
Suzy Lee. La ola. Fiore, 2008. 

Quentin Blake. La senyora Marina i la gran onada. Destino, 1997. 

Us imagineu que poguéssim deixar una càmera sota l’aigua i gravar tot allò que hi  
passés durant anys? 
Wiesner, David. Flotante. Océano, cop. 2007. 

De fet, pel mar podem trobar coses molt estranyes... com mostra aquesta notícia de 
premsa 
Carle, Eric. Diez patitos de goma. Kókinos, 2005. 

Dins el mar, els peixos tenen el seu món i han de trobar estratègies per sobreviure 
Leo Lionni. Neda-que-neda. Kalandraka, 2007. 

 

 

De cop, però, preguntarà:  Què ens falta en aquest far? Tenim el far, tenim les lletres, 

però ens falta el mar! 

Per tal que un far literari funcioni ha de tenir un mar de lletres i això és el que farem 

avui… 

 

Part 2 
Es convida totes les famílies a elaborar el seu trosset de mar. Com que el far és un far 

literari, el mar és un mar de lletres.  

La idea principal és que cadascú, o cada família, triï un àlbum i el llegeixi amb calma. La 

intenció és que pensin com poden fer-ne una representació gràfica, com si haguessin 

de fer un decorat d’aquell llibre o d’una escena concreta. Poden sortir lletres, històries,  



 

 

 

 

 

personatges, etc. Cal mirar si és un mar que fa por, els colors, etc., i posar-se a la pell 

de l’il·lustrador. 

 

Part 3 
A mesura que cada grup ha decidit com vol fer el seu tros de mar, els donem la seva 

ouera i els convidem a remenar entre les capses d’objectes, material, pintura, etc.  

Per ajudar una mica els infants, donarem un petit objecte o personatge escanejat, 

plastificat, que ajudi a identificar fàcilment el llibre en qüestió.  

 

Part 4 
Entre tots els fragments farem un mar global al voltant del far, que exposem a la sala 

infantil, cada trosset de mar al costat del seu llibre.   

 

Necessitats 

 

Material:  

- 20 cartrons d’ouera 

- capses de fusta de fruita, filferro, pintura blava, cola, etc. per fer el far  

- papers diversos de tonalitats blaves, verdes, etc. 

- pintura blava, verda, negra, blanca, etc. tons mar 

- els 20 llibres de la llista (demanem en pi els que no tenim) 

- 20 personatges o objectes escanejats de la llista o objectes reals 

- pedres 

- petxines 

 

- 2 paquets de palets de pinxos 

- material de reciclatge bàsic per fer servir: rotlles de paper de vàter, paper de 

bombolles, cotó fluix, etc.  

- potets per a la cola i les pintures per tenir-ho a punt ja a cada taula. 

- Potets amb aigua. 

 

 

Espai 

La sala d’actes ha d’estar preparada amb taules o moqueta al terra per poder treballar-

hi.  

 


