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NIT AL ZOO 

Dissabte 25 de maig 2013 

 

Objectius 

- Donar a conèixer àlbums il·lustrats de qualitat sobre el zoo.  

- Aprendre, a partir del joc i diferents exercicis plàstics, a diferenciar les 

tècniques il·lustratives i les vies comunicatives triades pels autors dels diferents 

llibres. També ens fixarem en els diferents formats i en parts importants del 

llibre, com són les guardes. 

- Reflexionar sobre el zoo de veritat i el zoo literari...  

- Treballar en una obra conjunta entre tots els participants al voltant del zoo  
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Stead, Philip C. Un día diferente para el señor Amos. Il·lustr. Erin E. Stead. Oceáno 

Travesía, 2012 

Rathman, Peggy. Buenas noches, Gorila. Ekaré, 2001 

Pla, Imma. Lola : tooodo un día en el zoo. Océano Travesía, cop. 2012 

 

Bibliografia complementària 

Berrio, Juan. El zoo d’en Tonet. Bang, 2011 
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Susanne Berner. Lóguez, 2005 
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Descripció 

1a PART  

Comencem la sessió al voltant de l’arbre de les històries de la sala infantil.  

Preguntem pels zoològics, si els agraden, si hi han estat, etc.  

 

Expliquem que dins la literatura hi ha molts llibres sobre zoològics, i comencem parlant 

d’un a partir de les guardes: El Sr. Rondó i el malentès al zoo. 
La guarda permet veure la perspectiva de com és un zoo i també té un joc entre la 

primera i la darrera. 

 

Obrim la primera capsa gàbia 

0. CAPSA BUENOS DÍAS, GORILA [il·lustració humorística] 

Obrim la capsa i hi posem la tapa dreta, de manera que es vegi el dibuix que hi ha i que 

fa referència al llibre. 

A dins hi ha   
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 Un exemplar del llibre  

 Animals de broma  

 Un manyoc de claus 

 Una llanterna 

 Una capsa negra plena de lots i llanternes 

A mesura que traiem els objectes, anem explicant el conte.   

 

Convidem  tots els assistents a visitar més zoològics literaris... de nit... 

Ens emportarem els llibres del zoo. 

 

2a PART  

Com trobarem la sala decorada? 

La sala estarà buida de cadires i taules. Seurem en rotllana, deixant espai al mig, on hi 

haurà 4 capses blanques de cartró, pintades com si fossin gàbies. A sota de cada capsa, 

hi haurà un petit terra de colors fet amb goma eva o cartolina de colors (relacionat 

amb el conte que hi ha dins).  

 

La dinamitzadora anirà obrint cada capsa, presentarà el llibre i dirigirà l’activitat  

relacionada.  

 

1. CAPSA NIT AL ZOO  [juga amb blanc i negre, com el teatre d’ombres] 

Obrim la capsa i posem la tapa dreta, de manera que es vegi el dibuix que hi ha, que fa 

referència al llibre. 

A dins hi ha: 

 Tots els exemplars del llibre Nit al zoo 

 Una capseta negra amb plastilina negra per fer animals 

 Una capsa amb figures d’animals per si volen agafar idees 

 Altres llibres d’animals que juguen amb el blanc i el negre: 

  Operació Àfrica 
  Lluna plena 
  Depredadores 
 

Expliquem un resum de la història i convidem  tots els assistents a fer un animal amb la 

plastilina negra per posar davant el llibre. 

 

Tot això ho han de fer a les fosques, només amb la llum dels lots. 

Els diem que tenen temps de fer la plastilina fins que es faci de dia; això vol dir, fins 

que encenguem  els llums.  

 

Durada: 15 minuts. 
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2. CAPSA EL ZOO DE SUZY LEE [il·lustració en llapis de colors. Color gris per a la part 

real i colors per a la part imaginativa de la nena] 

Obrim la capsa i posem la tapa de costat, de manera que es vegi el dibuix que hi ha, 

que fa referència al llibre. 

A dins hi ha: 

 Els diferents exemplars del llibre de Suzy Lee  

 Cinc làmines molt grans amb les imatges de les gàbies buides 

 Animals fotocopiats  

 

 I una capseta negra més petita amb:  

  Tisores 

  Llapis de colors 

  Cola de barra 

  Fulls blancs  

 

L’activitat consisteix a afegir animals de colors a les làmines grises amb gàbies buides. 

Podem deixar l’opció de retallar els que tenim fotocopiats del llibre o que els dibuixin i 

pintin ells amb llapis de fusta.  

 

Durada 15 minuts. 

 

3. CAPSA LOLA [format desplegable, llibre sense text. Il·lustració feta a partir de 

collage, colors plans, fets a partir de cercles] 

Obrim la capsa i posem la tapa de costat, de manera que es vegi el dibuix que hi ha, 

que fa referència al llibre. 

A dins hi ha: 

 Els diferents exemplars del llibre de la Lola 

 Una capseta negra més petita amb 

 tapes i coses geomètriques que serviran de plantilla 

 

Despleguem el llibre i l’ensenyem per la banda del dia. 

Convidem la gent a fer el mateix però a la nit. Tindrem cartolines negres grans, una per 

família, i amb la suma de totes farem un llibre acordió. 

Han d’imaginar què somia la nena en relació amb el zoo que ha visitat durant el dia... 

 

Per fer la seva versió del llibre disposen de coses rodones i de paper de xarol de 

diferents colors.  

 

Durada: 30 minuts 
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3a PART 

 

Aquesta capsa la farem al final, tots junts, per tancar.  

 

5. CAPSA SENYOR AMOS  

Obrim la capsa i posem la tapa de costat, de manera que es veurà el dibuix que hi ha, 

que fa referència al llibre. 

A dins hi ha: 

 Els exemplars del llibre del senyor Amos i també els del senyor Rondó, 

 una capseta negra més petita amb:   

  Una tetera i gotets  

  Fitxes d’escacs 

  Mocador 

  Figuretes d’animals (hipopòtam, tortuga, elefant, pingüí i mussol) 

 

Explicarem el conte, i prendrem un te tots junts mentre expliquem el llibre. 

 

 

4a PART 

Convidem tothom a emportar-se un llibre en préstec sobre els zoos. 

 

IDEES DESCARTADES 

Fer una maqueta d’un zoo (amb cartrons, en gran) 

Trobar-se una maqueta de zoo 

Tenir cada família una capsa i preparar un quadre del llibre a partir de materials  

Preparar nosaltres 5 escenaris diferents, per cada llibre...  

Tenir unes gàbies amb animals i fer al revés, deixar-los lliures i posar a dins la gàbia allò 

que no ens agradi. 

Començar nosaltres dins una gàbia i posar els animals a fora.  

 

 

 

Material  

 

Per comprar: 

- Capses de cartró blanques, 6 

- Làmines de goma eva  per posar sota 

- Plastilina negra, 7 pastilles 

- Pintura negra 

- Paper xarol de tots colors 

- Cartolines negres grans, 13  

- 25 tassetes 

- Te roibos 

- Joc de claus 

-  
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Per fer o buscar: 

- Fotocòpies DIN A3 d’alguna pàgina del llibre per posar al fons 

- Fitxa d’escacs 

- Mocador 

- Animals de l’Imaginarium 

- Botó gros de color gris  

 

 

 

 

 

 

 


