
 

 

 

 
Imperdibles 
Els llibres que t’emportaries a una illa deserta 
 

Sessió del dissabte 16 d’abril 2016 
 

Objectius  

- Posar-se a la pell d’un crític de literatura infantil i juvenil i valorar 

diferents àlbums il·lustrats. 

- Donar a conèixer alguns bons àlbums il·lustrats ben valorats per la 

crítica al llarg del 2014-2016 
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Descripció 

Els noms dels assistents els farem en unes etiquetes amb la imatge del llibre de 

Benji Davies L’illa de l’avi (Andana, 2015) per fer referència al títol del taller: 

llibres que t’emportaries a una illa deserta. 

 



 

1a PART 
Guió de l’inici 
Començarem a la sala infantil, asseguts en rotllana i després de les presentacions 

habituals els explicarem que avui ens convertirem en crítics literaris! Alerta, cosa 

seriosa! 

Encara que sembli estrany, per fer de crítics, per embarcar-nos en aquesta 

aventura, haurem d’aprendre a fer dues figures de papiroflèxia. 

- Un vaixell de paper 

- Un peix de colors   

Per si de cas no en saben fer, abans de començar farem tots junts una figura de 

cada. Els donarem ja els fulls tallats perquè sigui àgil.  

Quan ja n’hagin après, marxarem junts seguint una filera de vaixells de paper que 

trobarem pel camí fins a la sala de  tallers.  

 

2a PART 
A la sala de tallers, haurem cobert el terra amb catifa blava i, en un raconet, 

haurem recreat de forma simbòlica una illa deserta: roba marró per terra i un 

parell de palmeres fetes amb rotlles de cartró (de folrar llibres) i fulles també de 

cartró pintant. 

 

Repartits per tota la catifa blava, hi haurà la vintena d’àlbums il·lustrats que hem 

seleccionat per portar a examen. Com que ens interessa que els àlbums tinguin un 

lloc fix, haurem fet tantes ampolles de nàufrag com llibres tinguem. Ampolles de 

vidre transparent (de vi) reutilitzades, amb un tap de suro i amb una etiqueta que 

haurem fet amb alguna il·lustració molt representativa del llibre.  

 

A tot el voltant de la sala, haurem posat sofàs, cadires, coixins, petites taules, per 

facilitar que cada família s’assegui en petits nuclis, de manera que puguin 

compartir un llibre i parlar-ne. 

 

Els explicarem que tenen mitja hora de lectura en família. Tots els assistents aniran 

agafant els llibres, llegiran en petit grup i comentaran entre ells què n’opinen. La 

idea és establir un petit debat entre cada família per adonar-nos que un mateix 

llibre pot despertar diferents opinions. Un cop acabat el llibre cal tornar-lo al seu 

lloc, al costat de la seva ampolla.  

 

3a PART 
Però en el moment de deixar cada llibre, també caldrà fer una altra cosa: decidir si 

salvem el llibre i el portem a l’illa deserta o si el deixem al mar perquè se’l mengin 

els peixos.  

Tot i que es debatin els llibres en família, a l’hora de votar caldrà fer-ho 

individualment. Per a cada llibre que ens agradi i vulguem salvar, haurem de fer un 

vaixell de papiroflèxia i deixar-lo al costat de l’ampolla. I per a cada llibre que no 

ens acabi de convèncer, ens caldrà fer un peix per indicar que el deixarem al mar... 

 

4a PART 

Al final de la sessió, farem una mica de recompte per veure quins són els llibres 

que tenen més vaixells i, per tant, els que més ens han agradat.  



Quins llibres ens emportem a l’illa? Quins no han agradat tant? 

 

5a PART 
I encara ens quedarà mitja hora per fer una petita activitat.  

Com que els llibres que fins ara hem valorat eren llibres escollits per la biblioteca, 

ara els volem donar l’oportunitat de fer una ampolla de nàufrag, però sobre el seu 

llibre preferit.  

La idea és aquesta: si mai et quedes sol en una illa, quin llibre t’agradaria tenir? Ara 

tens l’oportunitat d’enviar una ampolla al mar i demanar-lo. 

  

Cada participant tindrà una ampolla de vidre i haurà de dissenyar-ne l’etiqueta, 

que farà referència al seu llibre preferit.  

També els proposem si volen posar un missatge secret a dins, parlant del llibre, etc.  

 

Tindrem una taula amb material d’escriptori divers perquè puguin fer aquesta 

activitat. 

Un cop acabada, podem seure en rotllana i dedicar cinc minuts a comentar 

l’activitat. Quin llibre ha agradat més? Hi estan d’acord? 

El llibre que han seleccionat per fer la seva ampolla, el tenim a la biblioteca?  

 

Tres apunts pràctics i logístics: 

Es poden reciclar les mateixes ampolles de l’activitat anterior o tenir-ne de noves. 

 

Si fan un missatge per dins l’ampolla, cal que el cargolin amb cinta adhesiva ben 

estret o cal lligar-lo amb un cordill per tal de poder-lo recuperar fàcilment.  

 

Fer el vaixell i el peix, tot i que crèiem que seria molt ràpid per als adults, els ha 

costat bastant. Potser caldria tenir-ne alguns de fets perquè s’han entretingut molt 

fent les figures i han tingut poc temps per llegir.  

 

 


