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1. INTRODUCCIÓ 
 

La lectura segueix sent una preocupació per als docents. Però, per què? Ens adonem 

que, per més que busquem mil maneres de dinamitzar les lectures, només engresquem 

una part de l’alumnat. Els rostres dels nens són massa transparents, perquè un no 

s’adoni d’aquesta realitat. 

 
Analitzem els principals problemes que observem: 

 
 

- Les tauletes digitals amb múltiples jocs interactius des de molt petits els atrapen, 

perquè senten que ells passen a formar part de les decisions de la història on 
participen. La lectura, en canvi, és un acte per a ells més passiu. 

 
- Les manualitats i els esports són tangibles, en canvi, llegir és molt mental i molt 

introspectiu. 

 
- Si alguna cosa té un plaer és que no ha de portar associada la paraula 

OBLIGATORI. Perquè com diu Daniel Pennac al seu llibre Com una novel·la, “el 
verb llegir NO suporta l‘ IMPERATIU”.1 

 
Estaríem d’acord en dir que el currículum ha aconseguit una despersonalització 

de la lectura? S’ha uniformitzat la lectura com si a tots els alumnes els hagués 

d’agradar el mateix i estiguessin en el mateix grau de maduresa? Els hem negat, 

sense adonar-nos-en, una mostra d’alternatives diferents segons els seus gustos 

personals i la seva maduresa? 

 
Quan un lector ha quedat desenganyat per la lectura: avorrit, fastiguejat per 

lectures anodines, avaluat fins a l’infinit..., és molt difícil tornar a il·lusionar-lo en 

una activitat que ja coneix. I aquest desencant, aquesta especial davallada de 

lectors es dóna molt especialment entre els deu o onze anys i els catorze o 
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quinze. Una edat que s’hauria de considerar crítica i parar una atenció especial 

perquè això no succeeixi.2 

 
- I a casa, què passa amb la lectura? Ha vist llegir al seu voltant o li han  explicat 

contes? Quan el nen o la nena va de vacances amb els pares, s’ha d’escollir un 

lloc on hi hagi wifi o es prioritza l’entorn físic? Per Nadal, arriben llibres com a 
regals? 

 

 
Figura 1. Il·lustració punyent de Flavita 
Banana, nom artístic de la humorista 
gràfica Flavia Álvarez. 
Extreta www.flavitabanana.com 

 
 
 

- Els nostres infants/alumnes són “nadius digitals”, però els costa ser crítics, 

seleccionar i treballar la informació. 
 

Figura 2. Imatge del projecet Lecxit. 
Extreta www.fbofill.cat › lecxit 
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Analitzem la situació plantejada en aquest vídeo https://youtu.be/ 

ZhsSEUdxi4s, la síntesi de la qual es pot simplificar en la imatge anterior, però 

us recomanem que el visioneu. 

 
I sorgeixen propostes de tipus divers com el Lecxit. La Fundació Jaume Bofill 

impulsa, des del 2012, aquesta campanya Comprendre la lectura, comprendre 

la vida amb l’objectiu d’impulsar l’èxit educatiu a partir de la millora de la 

comprensió lectora de l’alumnat de 4t a 6è de primària. 

 
- Altres circumstàncies serien de caire més general: la valoració social de la 

lectura, l’escàs ús de les biblioteques, les sèries infantils... 

 

1.1. LA LECTURA, UN ACTE VIVENCIAL 
 

FEM-HO! Donem motius perquè els nostres alumnes vulguin conèixer els personatges, 
la història i el paisatge que els embolcalla. 

 
Recordant algun fragment de la Presentació del llibre La Lectura i la vida d’Emili Teixidor: 

 
La gent que llegeix viu més: 

viu la seva vida i la dels llibres que llegeix 
i per això té més experiències, més emocions, més vides. 

 
 

I, sobretot, el contundent fragment final: 
 
 

Llegir no omple el meu temps, 
llegir omple i afegeix VALOR a la meva vida. 

 
 
 

Com ho aconseguirem? Retornant al seu món, pensant i repensant què és allò que els 

crida més l’atenció, que els fa jugar, que els fa desvetllar la curiositat, que els fa pensar... 
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Dues cites de dos pedagogs a tenir molt presents: 
 
 

- La primera és del neuròleg, Francisco Mora: Ensenyar significa emocionar. 
- La segona de l’autor hongarès, Mihail Csikszentmihalyi, que ens diu: 

L’impediment més gran per aprendre no és cognitiu sinó que és la falta de ganes 

d’aprendre. 

 
Arribats aquest punt, ens adonem que hem de portar a l’aula aquesta tendència 

anomenada gamificació, del terme anglès gamification (de “game”, joc). Segons l’Oriol 

Ripoll, especialista en jocs que desenvolupa projectes educatius i experiències de 

comunicació, la gamificació és fer viure com una experiència de joc una activitat que no 

ho és. 

 
En un dels seus articles, afirmava que en el moment que un educador decideix crear 

una proposta gamificada ha de plantejar-se diferents preguntes: quin és realment 

l’objectiu de l’activitat? i quins aspectes podré utilitzar per motivar els infants o joves a 

qui s’adreça l’experiència? quina dinàmica vull que visquin mentre estan realitzant 

l’activitat? 

 
Per tant, gamificar és un procés de transformació educativa a través del qual les 

experiències d’aprenentatge són viscudes com un joc. 

 
EMOCIONAR i JUGAR, dos infinitius que van suposar la il·lusió d’aquesta 
proposta pedagògica des del minut zero. Primer de tot, havíem d’escollir una lectura. 

No va ser gens fàcil l’elecció. Clàssic o modern? Finalment, ens vàrem preguntar per 

què no un clàssic. L’escola ha de fer educació literària i aquesta és una oportunitat 

per aconseguir que els nostres nens/adolescents tinguin un ampli bagatge cultural. 

 
Com explicava Laura Borràs, des de la seva vessant filològica, a Bits de literatura: La 

importància de llegir els clàssics (EduCaixa). Un clàssic és tremendament modern 

precisament perquè conté alguna cosa que interpel·lant-nos avui, que continua tenint 

coses a dir-nos ara i aquí. 
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Hem de llegir per aprendre però també per desaprendre. Podrem aprendre sobre el bé i 

el mal, sobre la condició humana, podrem fins i tot ser diferents quan hem acabat de 

com ho érem abans d’haver-hi entrat. […] Llegir per saber qui som, d’on venim i, 

segurament, per tenir més eines per saber cap a on anem. 

 
Entenent que cada generació comprèn tres dècades, molts dels que érem adolescents 

abans dels vuitanta estàvem familiaritzats amb un sèrie de novel·les, que ens atreviríem 

a dir que no havien estat escrites precisament per a lectors joves, però que tanmateix 

ens submergien en un món imaginari, se’ns emportaven literalment parlant. 

 
Ens referim a les obres de Daniel Defoe, Jules Verne, Alexandre Dumas, Mark Twain, 

Herman Melville, Robert Louis Stevenson, Louisa May Alcott, Jack London, Pamela 

Lyndon Travers, J.M. Barrie, Rudyard Kipling, Bram Stoker entre molts d’altres. I, sí, 

compartíem la lectura de Robinson Crusoe, De la Terra a la Lluna, Miguel Strogoff o La 

volta al món en vuitanta dies, Nostra Senyora de París o Els tres mosqueters, Les 

aventures de Tom Sawyer, Moby Dick, L'illa del tresor o L'estrany cas del Dr. Jekyll i Mr. 

Hyde, Donetes, La crida de la natura salvatge o Ullal blanc, Mary Poppins, Peter Pan, El 

llibre de la selva, Dràcula... Se’ns fa estrany anomenar-les en català com Donetes en 

lloc de Mujercitas, perquè la nostra generació ve marcada per l’ús del castellà 

prioritàriament. 

 
Totes aquestes obres “clàssiques” es compaginaven perfectament amb d’altres obres, 

adreçades a aquell públic infantil-juvenil com La història interminable de Michael Ende, 

Els Hollister de Andrew E. Svenson que utilitzava el pseudònim Jerry West , Els cinc 

d’Enid Blyton, Heidi de Johanna Spyri, Les aventures de Tintín de Georges Remi 

conegut pel pseudònim d’Hergé, Astèrix el gal, creat pel dibuixant Albert Uderzo i el 

guionista René Goscinny, Mortadel·lo i Filemó de Francisco Ibáñez Talavera, la 

inoblidable Mafalda de Quino… 

 
Sens dubte, el nostre bagatge el formen aquestes obres del cànon de la literatura 

occidental i que moltes generacions n’han gaudit abans de la nostra més aquella 

literatura en aquell moment mediàtica. 
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La generació dels nostres fills s’assembla molt a la nostra, tot i que ja començava a minvar 

la novel·la “clàssica” i guanyaven pas altres obres com Harry Potter de J. K. Rowling, El 

hòbbit o Viatge d'anada i tornada i la trilogia El Senyor dels Anells (La Germandat de 

l'Anell, Les Dues Torres i El Retorn del Rei) de J. R. R. Tolkien, reeditades com Les 

cròniques de Nàrnia de C.S. Lewis, Memòries d’Idhun de Laura Gallego, Caçadors 

d’ombres de Cassandra Clare, La Trilogia de la boira que inclou El príncep de la boira, El 

palau de la mitjanit i Les llums de setembre de Carlos Ruiz Zafón, novel·les distòpiques i 

sentimentals com la trilogia Delírium, Pandemònium, Rèquiem de Lauren Oliver o 

Divergent, Insurgent i Lleial de Veronica Roth, la saga de novel·la de ciència-ficció 

Crepuscle de Stephanie Morgan, més coneguda com Stephanie Meyer, la trilogia de El 

club dels Incompresos configurada pels llibres Bon dia, princesa, No em somriguis que 

m’enamoro, Puc somiar-te? de Francisco de Paula Fernández González conegut per Blue 

Jeans, la introducció del manga d’origen japonès i de temàtica molt variada... 

 
I la nova generació? Avui, ens adonem que pares i fills, mestres i alumnes estan perdent 

aquest lligam cultural i sentimental. Per què el terme “clàssic” sembla que hagi 

esdevingut un terme sinònim d’obsolet, anacrònic, passat, vell, inútil...? Fa molt respecte 

pensar que pares i mestres no els tinguin presents en l’educació literària dels seus fills 

o alumnes i que caiguin a l’oblit. 

 
Amb aquesta aproximació a la realitat de les nostres aules, subscrivim les paraules de 

Laura Borràs. Volem que als “clàssics” se’ls concedeixi el dret a existir a les aules. Ningú 

no pot negar aquesta “modernitat” dels “clàssics”, posem alguns exemples i expliquem 

per què seria aconsellable escollir lectures com: 

 
- Peter Pan: Estaríem d’acord que els permetria reflexionar entorn a la por de 

créixer i fer-se gran amb el que això implica? 

- La crida de la natura salvatge: Estaríem d’acord que els permetria veure el món 

des del punt de vista d’un animal? 

- El llibre de la selva: Estaríem d’acord que, sota l’aparença d’una faula infantil, 
descobririen els valors, explícits i sobreentesos, en què es basa la societat? 
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Els podem compaginar perfectament amb autors infantils-juvenils que, en les seves 

obres, apropen als lectors a una temàtica més actual com Wonder de Raquel J. Palacio, 

El Diario de Greg per l’escriptor i dibuixant Jeff Kinney, la gran col·lecció de títols que 

abarca l’obra de Geronimo Stilton i Tea Stilton, sota els noms dels quals s’amaga l’autora 

Elisabetta Dami, també amb nombrosos títols Diari d’una penjada o El diari de Nikki de 

Rachel Renée Russell o més juvenils com la romàntica saga de Culpables i altres sagues 

de Mercedes Ron... 

 
No dubtem que molts d’ells tenen qualitat literària, no parlem d’això. Parlem de tradició, 

parlem de llibres que poden ser rellegits als trenta anys, als quaranta anys, als cinquanta 

anys, als seixanta anys, als setanta anys... Dubtem que aquests últims siguin de nou 

rellegits, en canvi els altres sí. 

 
Confessem que tenim prejudicis sobre la manera de “treballar” els llibres a l’aula. 

Imagineu-vos que, com a lectors, cada vegada que mentre o en finalitzar la lectura d’un 

llibre haguéssiu d’elaborar una comprensió lectora, resum, valoració escrita, treball... 

potser decidiríem optar per altres coses o aficions, oi? Quan veuen una pel·lícula o 

acaben de jugar a un videojoc, aquestes activitats conclouen en si mateixes, no 

requereixen una continuïtat en forma de resum o de valoració, al contrari del que l’escola 

ha inculcat quan parlem de llibres. Pensem-hi i reflexionem-hi, a partir de les paraules 

de Mark Twain, al segon capítol de Les aventures de Tom Sawyer: 

 
El treball consisteix en qualsevol cosa que una persona té l’obligació de fer, i el joc 

consisteix en qualsevol cosa que una persona no està obligada a fer. 

 
Si bé no ens resulta engrescador haver d’escriure sempre, sí que ens agrada parlar- ne, 

VIURE aquella lectura que ens ha engrescat que no voldríem que s’acabés però que 

tanmateix desitgem saber el final, que no volem deixar anar als personatges i voldríem 

seguir la trama ad infinitum. 

 
En un llibre hi ha, sens dubte, diferents nivells de comprensió: literal, reorganitzativa, 

inferencial i crítica. Les dues últimes exigeixen un nivell més exigent, més profund. Per 
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això, el/la mestre/a o el professor/a és qui ha de modelar el procés, ha d’esdevenir un 

“mentor” o “mentora” perquè l’alumne vegi què fa un lector expert davant la lectura. 
 
 

Amb adaptacions l’alumne/a es farà lector; evidentment, cada un haurà de trobar el  seu 

ritme, que és com dir que s’ha de trobar ell mateix. Ens caldrà captar el lector no 

convençut i ens caldrà tenir paciència perquè no hi hagi un rebuig immediat. Amb això 

volem dir, per exemple, si als nens no els agrada la verdura o l’amanida els anirem 

introduint poc a poc aquests aliments, perquè no els rebutgin d’entrada. El mateix caldrà 

fer amb la lectura. Únicament, d’aquesta manera, aconseguirem lectors convençuts que, 

ja com a lectors adults, valoraran aquest camí recorregut. 

 
Recordem també que el cervell d’un lector és com una biblioteca de consulta, que inclou 

morfologia, semàntica, sintaxi... Quan aquest lector escrigui o llegeixi disposarà d’aquest 

“magatzem” de recursos. És una obvietat que aquells adolescents o adults que no 

disposin de l’hàbit lector partiran d’un desavantatge considerable quan pretenguin 

entendre o produir textos. 

 
I no únicament això, el lector haurà obtingut sense adonar-se’n no només coneixements 

lingüístics sinó també geogràfics, tecnològics, econòmics i històrics, que els ajudarà a 

conèixer i entendre el món. Fixem-nos-hi, ningú pot negar que Tintín ens ajuda a 

conèixer la geografia del nostre món? 

 
2. OBJECTIUS, CONTINGUTS i AVALUACIÓ 

 
 

El llibre escollit, per a aquest primer projecte, és Alícia al país de les meravelles de Lewis 

Carroll (1865). 

 
CARROLL, Lewis. Alícia al país de les meravelles. Barcelona: Editorial 

Barcanova, 2013. 

 
A poc a poc i vivencial. Del que es tracta és de facilitar un entorn en el qual el llibre i la 
lectura formin part de manera natural, quotidiana, de la vida escolar dels alumnes. 
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Els objectius que perseguirem són cent per cent competencials. Analitzem-los: 
 
 

Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic: 
 
 

- Desvetllar la lectura com a font de plaer, apropant els nens i nenes als llibres, 

tenint en compte el seu nivell lector. 

- Aconseguir que els alumnes vagin adquirint un bagatge cultural, a mesura que 

van creixent, que els donarà moltes més oportunitats per entendre’s i per 
comprendre el món que els envolta. 

- Crear un ambient lector i fer de la lectura un acte social i públic. 

- Valorar la importància de la lectura i l’escriptura, com a eines d’adquisició dels 

aprenentatges i com a estímul de desenvolupament personal. 

- Identificar els elements que configuren una obra literària (temps, espai, 
personatges, estructura, temes i argument) i analitzar-los. 

- Adquirir l’hàbit de la lectura, com un mitjà per accedir a la informació i al 

coneixement. 

- Valorar la llengua oral com a instrument d’aprenentatge, com a mitjà per 
transmetre coneixements, idees i sentiments i com a eina per a l’aprenentatge 
cooperatiu i/o col·laboratiu i per la regulació de la conducta. 

 
Competències bàsiques generals: 

 
 

Competència artística i cultural: 
 
 

- Relacionar Lewis Carroll i la seva biografia amb elements que apareixen en 

Alícia al país de les meravelles. 
 

Competència d’aprendre a aprendre: 
 
 

- Saber millorar l’atenció, la concentració i la memòria. 

- Obtenir informació i transformar-la en coneixement propi. 

- Aplicar coneixements i destreses adquirits amb anterioritat en altres contextos. 
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Competència digital: 
 
 

- Fer recerca d’informació eficaç a través d’internet. 

 
Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria: 

 
 

- Mostrar iniciativa pròpia. 

- Organitzar les tasques i el temps d’una manera adequada. 

- Desenvolupar l’esperit crític de l’alumnat per tal que sigui capaç de debatre, 
amb arguments i respecte, les idees pròpies i d’altri. 

 
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: 

 
 

- Desenvolupar l’autonomia lectora i de la consideració de la lectura com a font 
de coneixement del món, de la naturalesa humana, de les relacions entre les 
persones i d’un mateix. 

 
Els continguts, per tant, correspondrien: 

 
 

- Comprensió literal, interpretativa i valorativa del text (lectura comprensiva:  idees 
principals i secundàries). 

- Estratègies de comprensió per a l’abans, durant i després de la lectura. 

- Estratègies de cerca d’informació per a la construcció del coneixement. 

- Estratègies per a la producció de textos escrits. Redacció de textos. 

- Adequació, coherència, cohesió, correcció i presentació. Normes ortogràfiques. 
- Coneixement de l’autor i del context en què es va publicar l’obra. Obres que s’hi 

relacionen. 

 
L’avaluació de la competència lectora haurà de permetre que, tant mestres com alumnes, 

puguin identificar les dificultats que vagin sorgint i prenguin les decisions oportunes per 

assolir els objectius proposats. És a dir, l’avaluació ens ha de servir com a mitjà tant per 

comprovar QUÈ s’ha après i COM per regular els aprenentatges. Per a fer una avaluació 

acurada, ens caldrà tenir presents: 
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Dimensió comprensió lectora: 
 
 

- Llegir, comprendre, interpretar i valorar textos escrits, captant el sentit global, 
identificant la informació rellevant, extraient informacions concretes, fent 
inferències, valorant aspectes de la seva forma i del seu contingut... 

- Identificar, contrastar i seleccionar, de fonts d’informació fiables, els 
coneixements que s’obtinguin, integrant-los en un procés d’aprenentatge 
continu. 

- Distingir el tipus de text. 
 

Dimensió expressió escrita: 
 
 

- Aplicar, progressivament, les estratègies necessàries per produir textos 
adequats, coherents i cohesionats (planificant, textualitzant, revisant i 

reescrivint), i integrant la reflexió ortogràfica i gramatical en la pràctica i ús de 
l’escriptura. 

- Redactar textos personals amb intenció literària. 
 

Dimensió comunicació oral: 
 
 

- Reconèixer, interpretar i avaluar progressivament la claredat expositiva, 

l’adequació, coherència i cohesió, de les produccions pròpies i alienes, així com 

els elements no verbals (gestos, moviments, mirada…). 

 
Dimensió literària: 

 
 

- Llegir, comprendre i comentar textos literaris, de manera progressiva i autònoma. 
- Coneixement de les dades més significatives i rellevants de la biografia de 

Lewis Carroll i de la seva obra més representativa (Alícia al país de les 

meravelles) i el moment històric en què fou escrita. Obres que s’hi podrien 

relacionar. 



Motivar és donar motius | Proposta pedagògica Alícia al país de les meravelles 

12 

 

 

 

Dimensió actitudinal i plurilingüe: 
 
 

- Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per accedir a la informació i al 
coneixement, i per al gaudi personal; i valorar l’escriptura com un mitjà per 
estructural el pensament i comunicar-se amb els altres. 

- Implicar-se en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta. 
 

Aconsellaríem crear una RÚBRICA d’avaluació, atenent als objectius esmentats. 

Tanmateix moltes són les possibilitats de fer el seguiment sense caure en el parany de 

fer-los elaborar un treball, resum o un test de resposta múltiple. Talment com ho hem fet 

amb Alícia al país de les meravelles, es podria fer en qualsevol altra lectura. Per exemple, 

si treballéssim a l’aula Peter Pan, podríem proposar avaluar aquests ítems: 

 
- Es prepara la lectura a l’aula o a casa amb interès. 
- Cerca informació de l’autor o autora, del context històric i del lloc geogràfic on va 

viure. 

- Es familiaritza amb els personatges. Per exemple, si parléssim de Peter Pan, 

l’alumne/a reconeixeria els trets més significatius de Peter Pan (el nen que no 

volia créixer), Wendy (la germana gran i responsable) i els seus germans John i 

Michael, la Campaneta o Dringuets (la fada enamorada de Peter), els nens 

perduts (qui eren i com els caracteritza l’autor?), els pirates i els indis (com es 

caracteritzen, com l’inoblidable capità Hook, antagonista, i quines picabaralles 

esdevenen entre ells), el senyor i la senyora Darling (com són i quin paper hi 

tenen al llibre?), Nana (la gossa)... 
- Participa activament i reflexivament a la lectura compartida. Recordem que 

aquesta és fonamental per al mentor o mentora, perquè afavoreix la implicació i 

la resposta personal (matisos interpretatius que pot provocar un mateix text, 

construcció compartida que permet anar més enllà, estratègies d’interpretació, 

argumentació literària...). Per exemple, troba les virtuts i els defectes d’un 

personatge; endevina les motivacions que porten al personatge o personatges a 

fer el que fan; recrea amb la seva imaginació i, acompanyant-se de la descripció 

de la lectura, l’ Illa de Mai Més; pensa en com aniran evolucionant 
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els fets i pensa un final possible i, fins i tot, es planteja què passarà més enllà... 

Respecta els torns de paraula i les opinions dels altres quan en parlem. 

- Comprèn i sintetitza fragments de l’obra. Sap escollir i citar els passatges més 

significatius i és capaç de llegir-los i comentar-los amb els seus companys, 
perquè els entén. 

- Identifica les característiques principals del gènere narratiu. Gairebé sempre, el 
format dels “clàssics” és narratiu, siguin novel·les, contes o relats curts, si bé 

també podríem escollir teatre, poesia... Per tant, és bo que vegin l’estructura que 
presenten i l’entenguin. 

- És curiós i curiosa i cerca altres llibres on surtin pirates, indis, illes fantàstiques, 

viatges extraordinaris... descobriria altres històries com Robinson Crusoe, L’illa 

del tresor, Moby Dick, El petit príncep, La volta al món en vuitanta dies, Alícia al 

país de les meravelles... Fixem-nos en la importància d’aquest “mentor” o 

“mentora” que els pot portar on vulgui perquè se sentiran fascinats per descobrir 

noves històries i aquest serà per part nostra el gran encert. 

- Imagina i dibuixa l’Illa del Mai Més, a partir de la lectura feta. 

- Té cura de la presentació de les activitats i del seu dossier d’aprenentatge. 

- Treballa de manera autònoma, tant individualment com en grup, i pren 

consciència de la importància i satisfacció per la feina feta correctament. 
- Etc. 

 
Un altre aspecte a tenir present és l’apartat de valoració. Recordem que els alumnes 

tenen escassa experiència lectora, per la qual cosa els podem generar neguit o 

frustració perquè no saben què se’ls demana. Conformem-nos quan ens diguin “M’ha 

agradat perquè és divertit i perquè m’han encantat els personatges”, “Se m’ha fet massa 

llarg”... No podem pretendre respostes més elaborades perquè els falta un recorregut 

lector, és a dir, altres models literaris que puguin comparar. Tot això ho aconseguirem més 

endavant. 

 
3. TEMPORITZACIÓ DEL PROJECTE (14 SESSIONS- 22 hores) 

 

Aquesta proposta pedagògica compta amb dos suports: 
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- Cada alumne/a comptarà amb un llibre de lectura, així com la carpeta d’Alícia 

al país de les meravelles que els servirà com a portafolis o dossier 

d’aprenentatge. 

 
- El professorat tindrà una maleta o bagul per a cada grup-classe, on hi trobarà 

tot el material pedagògic amb les indicacions necessàries per portar a terme 

cada sessió (les plantilles per fer els punts de llibre, els personatges que els 

alumnes aconseguiran com a premi per fer el mural d’aula, la plantilla per fer la 

capseta del Gat de Cheshire i els dibuixos per decorar-la, les plantilles de cartró 

per fer el barret…). 
 
 

Inici - Dimarts, 2 de gener de 2019 
 

S’envien totes les cartes per convidar l’alumnat de 5è a participar-hi. Els alumnes no 

estan avesats a rebre correspondència a casa seva a nom seu. Fins i tot, alguns mai 

havien obert la bústia de casa seva. Ens va semblar una magnífica idea sorprendre’ls i, 

justament, que fos la protagonista de la història qui els convidés amb una carta ben 

especial a participar en aquest repte. 

 
(Annexos- Figures 1, 2, 3, 4 i 5: Disseny del fons de la carta, model d’acreditació per a la participació al 
Projecte, els dos models de carta adreçat als nens i a les nenes, sobres i conjunt final. Font: Elaboració 
pròpia). 

Sessió 1a – Divendres, 11 de gener de 2019 Durada: 1h 
 

Twitter: Els alumnes de 5è hem rebut una carta d’Alícia durant aquestes festes. Hem 

acceptat el repte i l’ajudarem. Compta amb nosaltres, Alícia! (Projecte lector). 

En aquesta primera sessió, faran la targeta de lector (cadascú la dissenyarà com vulgui) 
i caldrà plastificar-la (aquesta els donarà l’autorització/acreditació, com a membres del 

Projecte, per a sol·licitar o rebre “coses” a l’escola). 

 
(Annexos- Figures 6, 7, 8 i 9 –. Alumna amb la carta i l’acreditació omplerta, acceptació a partir en el repte 
d’Alícia i grup-classe mostrant les acreditacions. Font: Elaboració pròpia). 
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Sessió 2a - Dilluns, 28 de gener de 2019 Durada: 2h 
 
Arriba la segona carta d’Alícia, on se’ls indica quines pistes han de seguir per aconseguir 

quatre sorpreses (tres paquets de llibres, un per a cada grup-classe, i els punts de llibre 

per als mestres). Com són d’importants els punts de llibre per a un lector!!! Els animarem 

a fer-ne un per a la propera sessió. Els donarem una plantilla perquè els faciliti la feina. 

 
També han de descobrir què els ha deixat l’Alícia a l’escriptori de l’ordinador. En el vídeo, 

hi trobaran la dedicatòria que obre la lectura. 

 
Una tarda d’estiu (4 de juliol de 1862), l’autor, Charles Lutwidge Dogson, conegut amb 

el pseudònim Lewis Carroll, el reverend i amic, Robinson Duckworth i les germanes 

Liddell (Lorina, de tretze anys, Alice, de deu anys, i l’Edith de quatre anys) feien una 

excursió navegant pel riu Tàmesi. És, llavors, quan l’Alice va demanar a l’autor que 

s’inventés un conte, una història sense sentit. Aquí neix Alícia al país de les meravelles. 

L’autor li va regalar per Nadal aquest llibre, que va acompanyar d’uns dibuixos també 

seus. 

 
Per això, ens va semblar adient que els alumnes rebessin, durant les vacances de Nadal, 

la carta que els invitava a participar en aquesta experiència lectora. Alice també, en el 

seu moment, va llegir la seva història en aquestes dates tan significatives. 

 
(Annexos- Figures 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18: Alumnes que obren els paquets amb els llibres i com 
se’ls han presentat; els tres models de punts de llibre, les plantilles dels quals els serviran per fer els seus 
i les tres pistes que han hagut de resoldre per aconseguir tot això. També hi ha la instrucció que els convida 
a veure el vídeo inicial, que presenta i explica la dedicatòria del llibre. Font: Elaboració pròpia). 

 
S’adjunta el vídeo introductori: https://youtu.be/UQ9xgqTRD74 

Sessió 3a - Divendres, 1 de febrer de 2019 Durada: 2h 
 
Apareix el personatge de l’Alícia. En una paret de cada aula, com a mural de la lectura, 
aniran penjant tot allò que els porti l’Alícia, així com els personatges de la seva història. 

Aconseguirem que, visualment, la lectura estigui present i que, en tot moment, 

recordin la trama. 



Motivar és donar motius | Proposta pedagògica Alícia al país de les meravelles 

16 

 

 

 

 

Sobre únic per als tres grups-classe: 

Només els que tenen l’acreditació podran entrar al laboratori. Esteu preparats? 
 
 
Al laboratori, hem decorat tota una taula amb gespa artificial i els alumnes es troben totes 

les carpetes ben posades. Com a regal, l’Alícia els ha portat una carpeta per a cadascun 

d’ells, que utilitzaran com a portafolis o dossier d’aprenentatge i és on hi guardaran tot el 

que anem treballant. Simbolitza l’entrada en aquest món tan meravellós i l’Alícia no 
se n’ha oblidat de la clau! Uahhh, la clau és també un bolígraf! També hi trobaran 

dos sobres per grup-classe: 

 
Sobre 1- L’Alícia vol que descobreixin un codi secret per tal de superar alguns reptes. 

Es tracta d’escriure el símbol que correspon a cada lletra. Ho podran fer en 

grup o per parelles. A partir d’aquest moment, només ells coneixeran aquest 

codi. 

 
Sobre 2- Practicaran el codi secret en una activitat, descobriran què hi diu: 

Lewis Carroll va escriure el llibre per a l’Alice Liddell, perquè recordés 

aquests moments viscuts quan era petita. 

 
Quan hagin desxifrat el missatge, hauran guanyat la fotografia de l’Alice Liddell (Sobre 
3) i els animarem a fer la lectura del primer capítol per a la propera sessió. També es 

trobaran una Alícia petita que els servirà, en el mural que tindran a la seva aula, com a 

referència per saber en cada moment en quin punt de la història es troben (Sobre 4). En 

un primer moment, demanarem quins alumnes es presenten voluntaris, però ho aniran 

fent tots. Aquests seran els encarregats de preparar la lectura en veu alta del 1r capítol. 

 
(Annexos- Figures 19, 20, 21, 22, 23 i 24: Arriba l’Alícia a les aules, la qual els regala aquestes carpetes 
que utilitzaran de portafolis o dossiers d’aprenentatge. També descobriran, tal com mostren les altres  
figures, el codi secret que utilitzaran a partir d’aquest moment i que només ells i elles coneixeran. Font: 
Elaboració pròpia). 
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Sessió 4a - Dijous, 7 de febrer de 2019 Durada: 1h i 30 minuts 

 
Lectura del 1r capítol: Descens per la llodriguera 
 
Sobre 5- Hi trobaran el 1r enigma: 

Salto i brinco travessant el prat. Ai renoi! Que no vull arribar tard. A la llodriguera vaig 

sense adonar-me que algú em segueix i sap què faig. Qui soc? (El Conill Blanc) 

 
Quan hagin desxifrat l’enigma, cal comprovar la resposta (Sobre lila). Ara, ja podran obrir 

el regal: figura del conill que cal enganxar a la paret al costat de l’Alícia gran, acompanyat 

de l’Alícia petita. A sota del personatge, hi posarem la targeta del personatge amb la 

solució del seu enigma. Ja han obtingut el segon personatge: el Conill Blanc. Endavant!!! 

 
Twitter: Superant els primers reptes plantejats per l’Alícia, ja sabem qui són en Lewis 

Carroll i l’Alice Liddell. Tenim un codi secret i gaudim llegint. Som uns gran lectors i 

guanyarem totes les proves! 

 
Els proposarem la lectura del 2n capítol per preparar la lectura en veu alta per a la 
propera sessió i demanarem altres encarregats-voluntaris per portar-la a terme. I 

seguim!!! 

 
(Annexos- Figures 25, 26 i 27: Primer enigma i la solució del mateix. Com a premi, el Conill Blanc. Font: 
Elaboració pròpia). 

Sessió 5a - Dijous, 14 de febrer de 2019 Durada: 1h 

 
Lectura del 2n capítol: En una mar de llàgrimes  

 
Lectura compartida: llegirem el 2n capítol del llibre. 

 
 
Sobre 6- Hi trobaran el 2n enigma: 

Servirà d’alguna cosa parlar amb aquest animal? L’Alícia es pregunta. Aquí baix tot és 

tan extraordinari que no m’estranyaria gens que parlés. T’agradarien els gats i els 

gossos, si tu fossis jo? Qui soc? (El Ratolí) 
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Les pistes d’avui hauran aparegut “rosegades” pel Ratolí. Quan hagin desxifrat l’enigma, 

cal comprovar la resposta (Sobre lila). Ara, ja podran obrir el regal: figura del Ratolí que 

cal enganxar a la paret al costat del conill, acompanyat de l’Alícia petita. A sota del 

personatge, hi posaran la targeta del personatge amb la solució del seu enigma. Ja han 

obtingut el tercer personatge. Endavant!!! Els animen a llegir el 3r capítol per tal de 

preparar la lectura en veu alta. 

 
(Annexos- Figures 28, 29 i 30: Solució del segon enigma. Com a premi, el Ratolí. Mural de l’aula de cada 
grup-classe, on podem seguir en quin punt ens trobem de la història. Font: Elaboració pròpia). 

Sessió 6a - Dijous, 21 de febrer de 2019 Durada: 1h 

 
Lectura del 3r capítol: Una carrera electoral 

 
Lectura compartida a cada classe: llegirem, conjuntament, el 3r capítol del llibre. 
 
Com a premi, l’Alícia els ha portat caramels per a tots. Igual que tots els personatges que 

participen a la cursa, ells també són mereixedors de caramels. 

Estem animats i volem endinsar-nos-hi més. Llegirem per a la propera sessió el 4t i 5è 

capítols per preparar la lectura en veu alta. Buscarem altres encarregats-voluntaris per 
portar-la a terme. 

Sessió 7a -  Dijous, 28 de febrer de 2019 Durada: 1h i 30 minuts 

 
Lectures del 4t i 5è capítols: Un conte que porta cua i La casa del Conill Blanc 

 
Lectura compartida a cada classe: llegirem, conjuntament, els dos capítols del llibre. 

 
 
Després, els tres grups- classe es reuniran a la placeta de 5è, espai comú dels tres 

grups-classe, i obriran els regals que els ha deixat l’Alícia a la gespa. Aquesta vegada 

l’Alícia els ha portat la caseta blanca del Conill Blanc, un ventall i un parell de guants. 

Tots aquests elements simbolitzen el que han estat llegint en aquests capítols. Ho 

exposen tot en un racó de la placeta de cinquè. 

 
Prepararem, per a la propera sessió, el 6è capítol. I seguim!!! 
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(Annexos- Figures 31, 32 i 33: Caramels, com a premis després de la cursa. Els alumnes descobreixen 
la casa del Conill Blanc i llegeixen un dels missatges de la seva façana. Font: Elaboració pròpia). 

Sessió 8a - Dijous, 7 de març de 2019 Durada: 1h 

 
Lectura del 6è capítol : El consell de l’Eruga 

 
Lectura compartida a cada classe: llegirem, conjuntament, el 6è capítol del llibre. 

 

Sobre 7- Hi trobaran el 3r enigma: 
Soc una bestiola un xic creguda i geniüda. Alícia, posa’t de puntetes per veure’m! Estic 

damunt d’un bolet immens i màgic. Només una cosa t’aconsellaré: “Si menges d’un 

costat, creixeràs, i, si menges de l’altre, més baixa encara seràs”. Escull bé, Alícia! 

Qui soc? (L’Eruga) 
 

Només el podran obrir quan hagin descobert el nou personatge (l’Eruga) i després de dir 

entre tots QUATRE característiques dels personatges que han anat coneixent. Com a 

premi, l’Alícia els ha portat una reproducció de la pipa d’aigua de l’Eruga. Simbolitza el 

que han estat llegint en aquest capítol. L’afegirem en l’espai de la placeta de 5è dedicat 

a l’Alícia. Animarem a preparar el 7è capítol per a la propera sessió. 
 
(Annexos- Figures 34, 35 i 36: Solució del tercer enigma. Com a premi, l’Eruga. Mural de l’aula de cada 
grup-classe, on observem la progressió de la història. Font: Elaboració pròpia). 

Sessió 9a - Dijous, 14 de març de 2019 Durada: 2h 

 
Lectura del 7è capítol : Porc i pebre 

 
Lectura compartida a cada classe: llegirem, conjuntament, el 7è capítol del llibre. 
 
Sobre 8- Els donarà les pistes per descobrir un altre personatge, la Duquessa. Un cop 

l’hagin endevinat ja podran obrir el primer paquet, on apareixerà el personatge. 

Sobre 9- Els donarà les pistes per descobrir el personatge del porquet. Un cop endevinat 

podran entrar. Els preguntarem com el cuidaran i els suggerirem opcions com preparar-

li una caixa, una capsa i pintar-la o decorar-la, perquè se senti còmode i estimat. 
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Llegiran per a la propera sessió el 8è capítol i els convidem a portar i ensenyar als seus 
companys què han pensat per guardar i cuidar el seu porquet. 

 
(Annexos- Figures 37, 38 i 39: Personatge de la Duquessa. Els alumnes recullen el seu porquet i li 
donen un nom. Font: Elaboració pròpia). 

Sessió 10a -  Dijous, 21 de març de 2019 Durada: 2 h 

 
Lectura del 8è capítol: El Gat de Cheshire 
 
Lectura compartida a cada classe: llegirem, conjuntament, el 8è capítol del llibre. 
Se’ls donarà una plantilla i petites il·lustracions per construir una capseta. Hauran de 

seguir les indicacions del vídeo que se’ls mostrarà. A partir d’aquí, una vegada la tinguin 

feta, rebran un altre premi (Sobre 10), on apareixerà el Gat de Cheshire. Nou 

personatge, ben enigmàtic aquest. Ja en portaran uns quants!!! El mural de l’aula és 

preciós!!! I seguim!!! 
 
Els engresquem a llegir tres capítols de cop per a la propera sessió. No podem parar de 

llegir, volem saber què passarà. Ho aconseguirem!!! 

 
(Annexos- Figures 40, 41 i 42: Personatge del Gat de Cheshire. Plantilla de la capsa i la capsa ja 
construïda, on s’amaga el Gat. Font: Elaboració pròpia). 

Sessió 11a -  Dijous, 28 de març de 2019 Durada: 2 h 

 
Lectures del 9è, 10è i 11è capítols: Un te de bojos, Un pou de caramel i Un jardí 
meravellós 

 
Lectura compartida a cada classe: llegirem, conjuntament, els capítols 9è, 10è i 11è  del 

llibre. 

 
Sobre 11- L’Alícia els demanarà que portin la seva acreditació/targeta de lector, perquè 
s’han guanyat un nou regal. Amb què els sorprendrà aquesta vegada? 

 
Com sempre, l’Alícia és misteriosa, però els ajudarà amb una nova pista. A la placeta de 

5è ha arribat una capsa enorme. Caldrà obrir-la i veure què hi ha: UN BARRET!!! i la 

indicació que han d’anar a una aula de Secundària de l’escola i, allà, han d’obrir el 
Sobre 11. Quin misteri!!! 
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Presentant l’acreditació, aniran entrant en una aula on descobriran un BARRET ingent 
construït també amb barrets i el Sobre 11. Quins nervis!!! En obrir-lo descobriran dos 

altres personatges ben peculiars, el Barreter i la Llebre. 

 
Uiii, però trobaran una altra sorpresa inesperada: el Barreter porta un altre sobre, el 

Sobre 12. En aquest, els diu que han d’escollir un dels barrets i han d’aconseguir fer-lo 

més bonic i original que el seu. Comença el compte enrere!!! L’han de portar el dimarts, 

23 d’abril, diada de Sant Jordi. Quin repte el del Barreter, segur que el superarem!!! 

 
Llegiran per a la propera sessió dos nous capítols. 
 
(Annexos- Figures 43, 44, 45 i 46: Personatges del Barreter i de la Llebre. Barret de l’Alícia, com a model. 
Barret fet de barrets. Font: Elaboració pròpia). 

Sessió 12a -  Dijous, 4 d’abril de 2019 Durada: 1h 

 
Lectures del 12è i 13è capítols: El partit de croquet de la Reina i La Duquessa i les seves 
moralitats 

 
Lectura compartida a cada classe: llegirem, conjuntament, els capítols 12è i 13è del llibre. 

Sobre 13- En arribar a les 9h, trobaran un altra caixa enorme a la placeta de 5è. De nou, 

l’Alícia es mostra enigmàtica. En obrir-lo, sorpresa majúscula!!! Apareix la Reina de Cors 
amb dues cartes, que la protegiran en tot moment. És immensa i fa un gran respecte. 

Estarà present a la placeta amb els seus soldats. Caldrà que li donem un lloc ben 

especial. 

 
(Annexos- Figures 47 i 48: Apareix la majestuosa Reina de Cors i una de les seves cartes. Font: Elaboració 
pròpia). 

Sessió 13a -  Dijous, 11 d’abril de 2019 Durada: 1h 

 
Lectures del 14è i 15è capítols: Història de la Falsa Tortuga i La colla de la Llagosta 

 
Lectura compartida a cada classe: llegirem, conjuntament, els capítols 14è i 15è. 
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En aquesta sessió, els recordarem que els deixem que descobreixin el final de la història 
i que recordin que s’han d’esmerar moltíssim en la decoració del barret. El Barreter es 

pensa que el seu barret és insuperable, però s’equivoca molt. Som-hi!!! 

Setmana Santa (14 d’abril - 22 d’abril) 

 
Lectures del 16è capítol,17è capítol i 18è capítols: Qui va robar els pastissos?, La 
declaració d’Alícia i Una llarga dormida 

 
Acabaran de llegir la lectura i descobriran el FINAL. 

Sessió 14a -  Dimarts, 23 d’abril de 2019 (SANT JORDI) Durada: 3h 

 
Rellegiran els últims capítols i aniran a veure l’exposició. 

 
(Annexos- Figures 49, 50, 51, 52, 53 i 54: Mostra de barrets. Font: Elaboració pròpia). 

 
 
EXPOSICIÓ ALÍCIA: 

 
Ens acomiadem de l’ALÍCIA i li donem les gràcies pels moments compartits. De 
ben segur que no l’oblidarem com tampoc cap dels personatges de la seva 
història. 

 
PROJECTE FINAL: 

https://youtu.be/4fXLeWqwpeM 
 
(Annexos- Figures 55, 56, 57, 58, 59, 60 i 61: Imatge general i detalls de l’exposició final a la Secretaria 
de l’escola. Font: Elaboració pròpia). 

 
4. CONCLUSIONS 

 

Com a lectors competents, sabem que la història d’Alícia al país de les meravelles va 

molt més enllà d’una simple experiència onírica, tot i que és d’aquesta manera com la 

presentarem a l’alumnat de 5è de Primària en el seu inici com a primers lectors: entrar 

en el món dels somnis i que esdevinguin situacions inconnexes, on hi apareguin 

personatges especials els fomentarà la imaginació. Tanmateix, coneixem la profunditat 

i el rerefons de la història que deixa entreveure, entre altres coses, la debilitat de l’autor 

per aquella nena, l’Alice Liddell. Més endavant, entendran tot els que NO se’ls ha 

explicat, és a dir, què implicava l’estricta moral victoriana en aquell moment històric 
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en la vida de l’autor i per què el mentor o mentora va escollir, en un primer moment, 

aquesta interpretació senzilla i amable de la història. 

 
Donada per acabada aquesta proposta pedagògica, ens reafirmem en aquests punts: 

 
 

- La nostra escola, talment com els altres centres educatius, té una 

responsabilitat enorme en relació a la formació del lector. Sembla que hi ha 

una desorientació important i els docents no actuem de manera coordinada, 

planificada i consensuada. S’hauria de disposar d’una programació vertical  de 
centre ben pensada i que afavorís la creació d’itineraris lectors, així com el treball 

posterior que se’n fa. Ens cal una planificació conjunta, on es tinguin en compte 

diversos criteris (i no que s’escullin les lectures segons la manera de pensar de 

cada docent): amb lectures de qualitat lingüística-literària i que han tingut i tenen 

importància en l’imaginari col·lectiu (en aquest punt, tornem a insistir en el paper 

dels clàssics i la seva presència a les aules); amb lectures diversificades que han 

d’oferir possibilitats per a l’aprenentatge i la construcció personal de l’alumne; 

amb lectures adequades a la seva edat i a la seva experiència lectora anterior; 

amb lectures d’altres assignatures o matèries que els aportaran altres 

aprenentatges i els ajudaran a comprendre el seu món... 

 
Perquè els alumnes puguin trobar un incentiu per llegir i un gaudi personal, s’ha 

d’ensenyar a llegir literatura, prèviament. A la construcció de l’hàbit lector, s’hi 

arriba llegint molt i de forma diversa. No parlem de “l’ensenyament de la 

literatura”, sinó d’”Educació literària” i aquest concepte va molt més enllà del 

que fem avui a les nostres aules. 

 
Aquesta hauria de ser la nostra aportació conjunta: compartir l’imaginari 

col·lectiu, ensenyar a llegir i consolidar hàbits lectors. La figura del docent és 

importantíssima, esdevé el mentor o mentora en tot aquest procés. No els 

podem decebre. El ventall de possibilitats és infinit, però hi ha d’haver una bona 

cohesió entre l’equip docent. La lectura aportarà als nostres alumnes moltes 

coses, no les repetirem perquè ja n’hem parlat abastament, però la més 

important, sens dubte, és el seu paper humanitzador. 
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L’escola, com ensenyava Italo Calvino, ha de mantenir un paper de primer ordre 

en l’orientació de les lectures dels clàssics. L’alumne s’ha de trobar amb alguns 

llibres meravellosos i amb noms inoblidables de la literatura. D’això hauria de 

començar el seu coneixement elemental i la seva admiració cap a aquests textos, 

en trobades que poden marcar una vida. 

Emili Teixidor, La lectura i la vida 
 
 

Després un madura, es fa flaubertià o stendhalià, es pronuncia per Faulkner, 

Lampedusa, García Márquez, Durrell o Kafka... Ens tornem diferents els uns dels 

altres, fins i tot adversaris. Però tots ens piquem l’ullet amb complicitat quan ens 

referim a certs autors i llibres màgics, que ens van fer descobrir la literatura sense 

lligar-nos a dogmes ni ensenyar-nos lliçons equivocades. Aquesta és la nostra 

autèntica pàtria comuna: relats fidels no a allò que els homes veuen, sinó a allò 

que els homes somien. 

Arturo Pérez- Reverte, El club Dumas 
 

- Tal com dèiem a l’inici, els nostres alumnes són nadius digitals i grans 

consumidors de sèries i pel·lícules, moltes d’elles adaptacions, còpies 

empobrides dels clàssics. És un fet indiscutible. Si no han llegit i tenen referents 

clars i sòlids des de petits, amb aquestes adaptacions no aconseguiran 

entendre la profunditat dels personatges i estaran buits d’esperit crític per 

afrontar les versions originals d’aquestes obres. 

 
- Això ens és una oportunitat per renéixer, per reinventar-nos, per apropar- 

los a la lectura d’una altra manera. Aquesta proposta pedagògica pot ser l’inici 

d’una nova mirada i d’un nou replantejament a les nostres escoles. Creiem que 

tots els alumnes de 5è de Primària de la nostra escola ja tenen la història d’Alícia 

al país de les meravelles en el seu “petit” bagatge cultural i la recordaran, així 

com els seus peculiars personatges. Pensem-hi i no deixem perdre l’oportunitat 

de formar petits lectors que esdevindran lectors competents i crítics. 
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La gamificació d’aquesta obra ens ha estat tota una experiència lectora i de vida tant per 

als alumnes com per als docents que l’hem creada i l’hem portada a l’aula i ens demostra 

que… tota aventura comença obrint un llibre. 

 

5. RECURSOS I BIBLIOGRAFIA 
 

Agraïment a Barcanova per la seva aportació en el projecte (obsequi dels llibres) 

 
Agraïment a Baula per la seva aportació en el projecte de: 
- CARROLL, Lewis. Alícia per a infants. Traducció: Salvador Oliva. Barcelona: 

Editorial Baula, 2015. ISBN 978-84-479-2959-7 

- CARROLL, Lewis. Alícia. Traducció: Salvador Oliva. Barcelona: Editorial Baula, 

2015. ISBN 978-84-479-2958-0 

- CARROLL, Lewis. Alícia al país de les meravelles. Traducció: Pau-Joan Hernàndez 
i Jordi Vidal. Barcelona: Editorial Baula, 2011. ISBN 978-84-479-2286-4 

 
- PAGÈS JORDÀ, Vicenç. De Robinson Crusoe a Peter Pan. Barcelona: Educaula, 

2011. ISBN 978-84-15192-20-6 

 
I no ens oblidem dels RECURSOS HUMANS, els més importants, sense ells aquest 

projecte no hauria estat possible. Des d’aquí l’agraïment més sincer als mestres de 5è de 

Primària de Maristes Girona: la Natàlia Pujol i la Roser Casas, així com a l’Israel García. 

No van dubtar a portar-lo a l’aula i ens van ajudar en tot allò que ens calia. Els millors 

“mentors” que podia tenir aquest projecte. 

 
El nostre agraïment a les nostres alumnes de 4t d’ESO, les nostres “nenes”, que 

voluntàriament buscaven moments del seu temps lliure i dels divendres a la tarda per 

pensar, redactar, il·lustrar, crear... Sense elles, això no hagués estat possible. Ens sentim 

molt i molt orgullosos de la seva il·lusió i de l’execució de tot el que havíem planificat: Alba 

Girona, Mireia Serrat. Aida Torres, Aina Torra, Maria Font, Jinru Chen i Berta Sagrera, així 

com les idees i aportacions d’alumnes de 4t d’ESO i/o 1r de Batxillerat que, si bé no es 

van comprometre, ens ajudaven. 

CARROLL, Lewis. Alícia al país de les meravelles. Barcelona: Editorial Barcanova, 
2013. ISBN 978-84-489-3122-3 
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F igura 2 . Acred i tac ió per 
participar al projecte.

Figura 3. Carta a l’alumne i a l’alumna.

Figura 4. Sobres. Figura 5. Conjunt de sobres, acreditació i carta.

Figura 1. Fons de la carta.
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Figura 6. Alumna rebent carta. Figura 7. Alumna amb l’acreditació 
omplerta.

Figura 8. Acceptació del repte.

Figura 9. Alumnes compromesos. 
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Figura 10. Alumnes obrint els paquets. Figura 11. Paquets amb lectures dins. 

Figures 12, 13 i 14. Models de punts de llibre. 

Figures 15, 16 i 17. Primera, segona i tercera pista. 
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Figura 18. Instrucció que els convida 
a veure el vídeo inicial. 

Figura 19. Arriba l’Alícia a les aules. Figura 20. Mostra de carpetes. 

Figura 21. Taula amb les carpetes exposades. Figura 22. Alumnes escollint les seves carpetes. 
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Figura 23. Alumnes descobrint el codi secret. Figura 24. Alumnes escrivint el missatge ocult. 

Figura 25. Primer enigma resolt. Figura 26. El Conill Blanc. 

Figura 27. Solució del primer enigma. 
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Figura 28. Solució del segon enigma. 

Figura 29. Mural de l’aula. 

Figura 30. El Ratolí. 
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Figura 31. Premi després d'haver participat a la cursa. 

Figura 32. Façana de la casa. Figura 33. Alumnes descobrint la casa del Conill Blanc. 

Figura 34. Solució del tercer enigma. 
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Figura 35. L’Eruga. 

Figura 36. Mural de l’aula. 

Figura 37. La Duquessa. 



Motivar és donar motius  |  Proposta pedagògica Alícia al país de les meravelles

 

DESENA SESSIÓ 

!9

Figura 38. Alumnes donen nom als seus 
porquets. 

Figura 39. Els porquets. 

Figura 40. El Gat de Cheshire. 

Figura 41. Plantilla per fer la capsa. Figura 42. Gat dins la capsa. 
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Figura 43. El Barreter. Figura 44. La Llebre. 

Figura 45. Barret com a model. 

Figura 46. Barret fet de barrets. 



Motivar és donar motius  |  Proposta pedagògica Alícia al país de les meravelles

DOTZENA SESSIÓ 

TRETZENA I CATORZENA SESSIONS 

!11

Figura 46. Barret fet de barrets. 

Figura 47. La Reina de Cors. Figura 48. Una de les cartes de la Reina. 

Figura 49. Mostra de barrets. Figura 50. Mostra de barrets. 
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Figura 51. Mostra de barrets. Figura 52. Mostra de barrets. 

Figura 53. Mostra de barrets. Figura 54. Mostra de barrets. 
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Figura 55. Imatge general de l’exposició final. 

Figura 56. Inici de l’exposició. Figura 57. Detall de l’exposició. 

Figura 58. Detall de l’exposició. Figura 59. Detall de l’exposició. 
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Figura 60. Detall de l’exposició. 

Figura 61. Comiat del projecte. 


