
 

 
 
 
MASCOTES ESTRAFOLÀRIES    

SESSIÓ del dissabte 16 de març 2013 
 
Objectius: 

- Donar a conèixer una selecció de llibres d’animals domèstics o mascotes des de 
molt diferents tons, punts de vista, tècniques d’il·lustració, etc.  

- Reflexionar amb les famílies sobre tot allò que representa una mascota i el 
compromís de cuidar-la. 

- Fer un treball de creació literària a partir de la creació d’un personatge. 
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Descripció: 

1a PART  
Començarem com sempre la sessió al voltant de l’arbre de les històries, a la sala 
infantil.  
Al cofre i als faristols continuem trobant els llibres d’animals que hem anat descobrint 
a cada taller: poesia i animals, animals salvatges, catàlegs d’animals, etc.  
 
Quina explicació farem al voltant de les mascotes? I les mascotes estrafolàries?: 
Podem presentar dos llibres objecte molt clàssics sobre mascotes i també alguns llibres 
de coneixements que parlen de mascotes tradicionals.  
Preguntem:  
Quants infants tenen ocells? 
Quants infants tenen gats? 
Quants infants tenen gossos? 
Quants infants tenen peixos?  
Etc. 
I després diem: quants infants tenen girafes? I elefants? I serps? Etc. 
Els convidarem a visitar la botiga LA MASCOTA ESTRAFOLÀRIA 
 
2a PART  
Marxem tots junts cap a la sala d’actes.  
Com estarà decorada? 
La tarima estarà plena de gàbies i capses, imitant una botiga de mascotes...  A dins hi 
haurà tots els llibres de la bibliografia sobre animals domèstics... 
 
En una paret del costat, coincidint amb la rampa, penjarem tot de cartells amb 
il·lustracions d’animals que, imitant els cartellets de “s’ofereix”, portaran pestanyetes 
amb la citació del llibre. 
 
Al terra hi haurà l’estora. Les taules estaran arraconades i es podran agafar després, 
qui vulgui... De moment estaran al fons. 
 
3a PART  
La primera part del taller és anar presentant un per un cada personatge dels llibres que 
estan exposats a les gàbies i capses, etc. Però no agafarem els llibres encara, sinó que 
presentarem les mascotes alhora que anem penjant els cartellets de “s’ofereix” a la 
paret. Explicant una mica l’argument, però just perquè tinguin ganes de llegir-lo amb 
més atenció... 
Els nens i nenes estaran asseguts en primer terme a l’estora de terra.  
 
4a PART   
A continuació, deixarem una estoneta, un quart d’hora, perquè cada família vagi a 
agafar algun llibre de la botiga. La idea és que triïn un llibre, el comparteixin entre tota 
la família, el tornin a deixar a la gàbia i n’agafin un altre... Poden anar canviant per 
saber quina mena d’animal domèstic els agradaria tenir per mascota.  



 

 
 
 
 
Segons com estigui l’ambient, podem fer aixecar un per un cada nano perquè vagi a 
triar la mascota que voldria... Així creem una mica de clima de misteri i tots som 
protagonistes. 
 
5a PART 
Acabat el moment de lectura, començarà el moment de creació. Cada família haurà 
d’escollir una mascota existent o crear-ne una de nova, inventar-la, etc. I després 
haurà de dibuixar i crear els objectes que necessita per cuidar-la. 
 
Per a aquest fi rebrà una capsa de VHS amb una caràtula molt animal (fotocòpia de la 
guarda del llibre: Ramos Castro, Nelson. Un avi, sí! Ekaré, 2011.) i tindrà una taula 
plena de papers, cartolines, colors, etc. 
Podran fer-li un carnet identificatiu, objectes com ara raspalls, xeringues, vitamines, 
etc., el que vulguin, i un cop creat tot aquest material, el plastificarem amb una 
màquina i el retallaran. 
 
La idea és que tothom marxi amb un petit equip de cuidar mascotes, i també algun 
dels llibres, és clar. 
 


