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CORRESPONDÈNCIES  
 
SESSIÓ del 27 d’octubre 2012 
Cargol, i què faràs dins un iglú? 
 
Objectius: 

- Presentar llibres bons on aparegui el fet d’escriure cartes.  
- Donar a conèixer el llibre Cargol, i que faràs dins un iglú? d’Eulàlia Canal i 

Carole Edet com a lectura creativa que juga amb molta mà esquerra amb el fet 
d’escriure cartes.  

- Presentar dues autores i que expliquin el procés de creació d’un llibre. 
- Recuperar amb les famílies el plaer d’enviar i rebre cartes a partir del correu 

tradicional, ara que les tecnologies ho han convertit en una pràctica poc 
comuna. 

- Publicar les cartes al bloc per insentivar a les famílies a consultar-lo i donar-li 
més publicitat. 

 
Bibliografia bàsica 
La sessió gira entorn aquests dos llibres: 
CANAL, Eulàlia. Cargol, i què faràs dins un iglú? Il·lustr. Carole Edet. Barcanova, 2012 
CANAL, Eulàlia. Un cargol fabufantàstic. Il·lustr. Carole Edet. Barcanova, 2012 
 
Bibliografia complementària 
Alguns dels llibres de cartes que es poden trobar aquest trimestre al cofre, al costat de 
l’arbre de les històries:   
AHLBERG, Janet i Allan . El carter joliu. Destino, 2006.  
BLANCH, Ignasi. El nen koala.  Sd Edicions, 2007.  
GORT, Geertje. El nen que menjava poc. Baula, 2002.   
JANOSCH. Carta per al tigre: la història de com el petit Ós i el petit Tigre van inventar 
el correu ordinari, l’aeri i el telèfon. Kalandraka; Hipòtesi, 2011. 
LANGEN, Anette. El correu flotant d'en Felix: una llebre menuda col·lecciona receptes 
de cuina d'arreu del mon.  Acanto, 2003.  
LE THANH, Taï-Marc. Cyrano. Il·lustr. Rebecca Dautremer. Baula, 2007.  
MARTÍ, Meritxell. Una nit bestial. Il·lustr. Xavier Salomó. Cruïlla, 2012. 
NÖSTLINGER, Christine. Estimada Susi, estimat Paul. Cruïlla, 2004.  
ORAM, Hiawyn. Les cartes de l'Horaci i la seva bruixa estrafolària.  Beascoa, 2007.    
REGNAUD, J. Mi mamá está en América y ha conocido a Buffalo Bill. Ponent Mon, 
2008.    
SIEGNER, Ingo. El petit drac Coco fa la volta al món.  La Galera, 2010 
TELLEGEN, Toon. L'aniversari de l'esquirol. Cruïlla, 2004. 
TELLEGEN, Toon. Cartes de l’esquirol, de la formiga, de l’elefant, de l’ós... Destino, 
2001.  
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Descripció: 
1a PART:  
Començarem com sempre la sessió al voltant de l’arbre de les històries, a la sala 
infantil.  
L’arbre està decorat amb uns paquets postals, amb adreces de personatges de llibres 
de la biblioteca. A partir de la decoració explicarem que els laboratoris d’aquest 
trimestre estan dedicats al fet d’escriure i rebre cartes.  
 
Presentarem alguns dels llibres que tenim al cofre i als faristols, explicant que en tots 
ells, els personatges s’escriuen cartes, ja sigui d’aniversari, d’invitacions, d’amor, etc.  
 
2a PART:  
Expliquem que de tots els personatges que escriuen cartes, justament avui ens visita el 
Cargol fabufantàstic. Tenim una capsa de cartró decorada amb fulles i de dins treiem 
un cargol titella de dit que hem pintant imitant a la perfecció el cargol del llibre de 
l’Eulàlia i la Carole.  
 
Comentem a les famílies que per estar més tranquils anirem a la sala d’actes i ho farem 
fent una cursa, tal i com li agrada fer al cargol fabufantàstic: una cursa de silenci.  
 
3a PART:  
Un cop a la sala d’actes treurem fulles de dins la capsa del cargol que ens expliquen 
algunes curiositats de la vida de l’Eulàlia i la Carole. Amb l’ajuda d’alguns nens i nenes 
les llegirem i això ens servirà per presentar-les com a autores del llibre del Cargol, i 
que faràs dins un iglú? 
 
4a PART:   
Les autores ens presentaran la seva feina lligada a la creació dels personatges que 
apareixen al llibre al costat del cargol.  
La Carole ens mostrarà com els dibuixa i l’Eulàlia ens explicarà alguns dels conflictes 
dels personatges i sobretot, donarà idees a les famílies de tot allò que apareix al llibre i 
que pot inspirar-les per a l’activitat posterior.  
 
5a PART:  
Quan tots estem una mica familiartizats amb els personatges i amics del cargol, i amb 
l’ajuda dels seus llibres (diversos exemplars per poder ser consultats), expliquem el 
taller. 
Cada família podrà agafar paper d’embalar de qualsevol dels colors que hi ha preparats 
(colors de natura: marrons, taronges, verdosos, etc.) i retallar de la forma o mida que 
vulgui una fulla.  
En aquesta fulla cada família podrà escriure una carta al cargol o a qualsevol dels 
personatges que apareixen al llibre i que al llarg de la sessió han anat apareixent. 
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Per què la papallona prefereix passejar amb el camaleó? 
Les vaques fan iogurts? 
Has anat mai al muntanyí, caragol? 
 
6a PART: 
Dibuixos i textos aniran omplint cada fulla, igual com fa el cargol al llibre. Però no 
farem com ell i les deixarem volar perquè el vent les porti al seu destí.  
Per assegurar-nos que arriben a bon port, demanarem que cada família hi posi la seva 
adreça postal. I demanarem a la il·lustradora, la Carole Edet que ens dibuixi un segell.  
 
7a PART:  
Si hi ha temps demanarem a cada família que ens expliqui a quin personatge ha decidit 
escriure. I finalment tots junts anirem a la bústia de la biblioteca a tirar les cartes-
fulles.  
Explicarem als infants que aquella bústia, a banda dels llibres de la biblioteca, també 
serveix per enviar cartes. 
 
8a PART: 
Aquesta part tindrà lloc un cop les famílies ja siguin fora. Com que la bústia és interna, 
per les devolucions de llibres de la biblioteca, podem recuperar fàcilment totes les 
cartes enviades pels infants.  
L’autora, l’Eulàlia, se les emporta amb el compromís de respondre-les totes abans de 
dues setmanes. Passats uns dies, doncs, ens fa arribar unes cartes que responen una 
per una les elaborades per les famílies al taller. Tenen forma de fulla, feta amb paper 
d’embalar i signades pel cargol. Les posem en uns sobres ben bonics fets a mà, amb 
unes fulles de diferents colors fetes de felpa i les enviem a cada casa.  
 
9a PART: 
Segons la resposta dels infants, podrem exposar les cartes, penjar-les al bloc i parlar-ne 
amb els que repeteixin i tornin a venir al següent taller. 
 
 
 
 
 
 
 
 


