Els abecedaris
“Estam fets d’adjectius, i de verbs, i de
pronoms, i de preposicions, i d’adverbis...
Per mitjà de les paraules, ens atrevim a
imaginar altres móns. Fins que els hem
anomenat, no sabíem que eren possibles.”

Gabriel Janer Manila

A l’escola, els llibres de coneixements, les enciclopèdies i els diccionaris són
eines quotidianes al servei de l’alumnat que ajuden a donar respostes a les
demandes d’informació comprensible i científica. Són útils perquè la seva funció
és clara: Ajuden a entendre els fets i els conceptes, ens permeten comprendre i
fer-nos comprendre, afavoreixen l’adquisició del llenguatge i l’enriqueixen fentlo més precís, variat i, perquè no?, més bell.
Vivim en companyia de llibres, de paraules i d’imatges, d’unes paraules i
imatges que ens donen una visió del món —una visió realista però també
poètica, imaginària— i ens ajuden a informar-nos del que ens envolta. Les
paraules ens nodreixen d’un capital intellectual que ens aporta referències en
la nostra vida i ens ajuda a aprendre l’ús de diferents expressions textuals com
la narració, el diàleg, la descripció, etc.
Els abecedaris es presten a nombrosos jocs. Sovint obrim el diccionari per una
lletra determinada i llegim les paraules que apareixen mentre intentem
endevinar el seu significat. Llavors ens adonem que algunes són noms, d’altres
verbs, etc. Si som la classe dels lleons, per exemple, podem jugar a inventar
frases en les quals l’acció comenci per una lletra determinada de l’alfabet (el
lleó ataca la gasela, el lleó busca entre els matolls, el lleó corre...)
Amb l’ajut del diccionari podem inventar frases en les quals totes les paraules
comencin per la mateixa lletra (mil mariners menjaven marisc mentre Maria
meditava...) i jugar a veure qui la fa més llarga i divertida.
També podem fer el llibre de la “A” i anar enganxant les que trobem, fent
fotografies d’objectes o formes de la natura que recordin aquesta lletra, per
anar creant un llibre preciós que serà l’enveja dels tipògrafs.
Els mestres tenim en aquests elements o materials un suport que ens permet
crear les condicions adequades per a una bona culturització dels infants. Les
bones pensades i les imatges enginyoses resulten millor quan s’expressen
correctament.

ABCD’Àfrica
Sobre com crear un alfabet que conté les aromes del continent africà.
Edat:
Nombre d’alumnes:
Objectius:

A partir de 8 anys
Grup classe
Buscar paraules sobre el
continent africà.
Elaborar caixes-diorama que
relacionen l’alfabet amb
l’Àfrica.
Recursos Temps:
Tres sessions
Espai:
Biblioteca o aula
Materials: Caixes de cartró,
pintures, tisores, papers de
colors, plastilina, cola,
pinzells, etc.

Un projecte collectiu sobre l’Àfrica resulta engrescador i fàcil de realitzar. A les
escoles sol haver-hi alumnes originaris d’aquest continent, els àlbums illustrats
i les novelles per a infants i joves contenen molta informació, la fauna és
coneguda, les melodies són encomanadisses, el ritme dels vestits, les aromes...
tot és prou atractiu.
Des de la biblioteca es pot collaborar en el projecte amb narracions de contes i
llegendes, els alumnes poden aportar materials gràfics i escrits i, habitualment,
una allau de coneixements inundarà les sessions de treball.
Amb l’alumnat de cicle mitjà es pot elaborar un abecedari, un ABCD’Àfrica.
Primer cal enumerar totes les paraules que hem après i elaborar llistes amb les
que comencin per la mateixa lletra. Solen ser llistes exhaustives. Després cal
triar-ne una per a cada lletra —“R” de rinoceront, “M” de massai, “K” de
Kilimanjaro— i assignar-la a l’alumne corresponent que s’encarregarà de donarli expressió plàstica en forma de diorama.
Una capsa de quinze centímetre de llargària és ideal. Es tracta de crear un
decorat que s’enganxi al fons de la caixa i de dibuixar, pintar i fixar l’element
que pertoca, a la manera d’un teatre, per donar-li profunditat. Altres elements
com serradures, papers de colors, fustes, plastilines, etc. ajuden a que el
diorama sigui esplèndid.
Finalment es dibuixa i es decora la lletra que anirà a la part exterior de la
capsa. Perquè el treball collectiu sigui més reeixit convé que la tècnica plàstica
sigui comuna i d’acord amb el tema proposat.
El joc és a punt de ser iniciat, només cal endevinar que s’amaga darrera de
determinada lletra, destapar i comprovar si s’ha encertat o no.

Jaume Centelles

