El Petit Dodo
Títol
Autor
Illustrador
Editorial
Ciutat
Any d'edició
Pàgines

El Petit Dodo
Peter Schössow
Peter Schössow
Joventut
Barcelona
2008
Sense numerar (45 pàgines)

Edat recomanada
Realització
Temporització

A partir de cicle mitjà
Tres grups
Entre 3 i 4 sessions

RESUM
Una curiosa tripulació d’un petit vaixell remolcador en un port danès, Zausenke
el cuiner, Kritel al maquinista i Lüttich el capità tenen una avaria en el vaixell i
no poden treballar. Tampoc tenen diners per a reparar l’avaria. En un passeig
solitari el capità troba un ou a la sorra i el porta al vaixell. D’aquell ou en neix
un estrany pollet que anomenen Petit. Però un dia a les noticies de la TV
escolten que uns científics busquen l’ou que és molt valuós ja que és d’un
animal que va extingir-se fa 300 anys. Donaran una recompensa pel qui el
trobi. El capità necessita els diners per a reparar el vaixell i entrega al petit.
Continuen la seva vida treballant però l’enyoren, tenen malhumor. Un dia el
capità llegeix al diari que portaran al Petit com a exemplar únic de dodo, per
exhibir-lo al zoològic. El van a veure i decideixen emportar-se’l i alliberar-lo. En
Petit no sap volar, quan se n’adonen inicien un viatge per tornar-lo a l’illa on
diuen els científics que sempre han viscut els dodos. Van a l’illa Maurici i allà
troben amagats una colònia de dodos. Molt contents acullen i celebren la
tornada del Petit Dodo, allà troba a la seva mare.
OBJECTIUS
• Comprendre i gaudir d’una història fantàstica.
• Establir els límits entre ficció i realitat amb la recerca d’informació sobre
l’existència real dels Dodos (Raphus Cucullatus).
• Ser capaços d’escriure un document d’estudi sobre l’animal dodo extingit.
A modus d’assaig pot restar a la biblioteca de l’aula i/o a la de l’escola.
Amb una còpia per a cada alumne dels grups de treball.

MATERIAL
Llibre : “El Petit Dodo”.
Connexió a internet, a la wikipedia i/o enciclopèdia en format paper.
Estris d’escriure i dibuixar, si cal.

PROPOSTA D’ACTIVITATS
Primera part: (1 sessió)
Lectura del llibre i conversa. Amb exemplars suficients els nois/es en petits
grups segueixen la lectura que es fa en veu alta. És important disposar de
llibres ja que la illustració és fonamental per ambientar els personatges i ferse una idea de com es suposa que era el dodo.
Segona part: (1 sessió)
Fer una proposta de grups, fer una proposta de tasques i el repartiment per a
cada grup. Discutir quines tasques i objectius.
Les tasques poden ser:
Cerca d’informació sobre el Dodó. Descripció. Fer-ne un retrat acompanyat
d’un text a l’estil Es busca. De manera que algú que no ha sentit parlar mai del
dodo se’n pugui fer una idea. Acompanyat d’imatges, dibuixades i/o
escannejades.
Estudi de l’Hàbitat. Buscar i seleccionar informació sobre el medi on ha
viscut aquest animal. Illa Maurici. Com hi vivia el dodo. Clima, vegetació,
alimentació que necessitava, etc. El format resultant pot ser una redacció d’una
àmplia nota informativa. Buscar imatges i fotografies actuals i si poguéssim,
antigues.
Estudi de les causes possibles de l’extinció, la història coneguda de la seva
existència. Buscar seleccionar i redactar una crònica, (pot tenir l’estil de
carta ) de la seva història i a quins llocs podem trobar-ne referències.

Tercera part ( 2 sessions)
Presentació dels esborranys, lectura i correcció per part de la mestr@, i els
companys.
Redacció final illustrada i enquadernació.

