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RESUM
Quan arriba la nit i els ratpenats ja han dormit, menjat i jugat a vegades
s’avorreixen. Per sort, de tant en tant, algú es deixa la finestra de la biblioteca
oberta i llavors se sent un crit que convoca a tota la colla: -“L’avorriment ja té
cura, aquesta nit hi ha lectura”- i tots plegats entren cap dins. Els més grans
van directes als seus llibres preferits i els més joves juguen i ho exploren tot
mentre esperen l’hora del conte. En aquest moment màgic s’endinsen en les
històries i tan bocabadats estan que no s’adonen que es fa de dia i han de
marxar corrents, amb l’esperança que aviat soni de nou l’alerta, de que la
biblioteca és oberta.
El text, molt graciós, està escrit en rima i les illustracions estan plenes de
detalls i cal mirar-les una i altra vegada per copsar-los.

I si escoltem amb atenció
Sentirem sorolls molt a prop.
La veu resulta convincent
I a dins del llibre tots entrem

Dels més grans fins als més petits
Vivim la història des de dins.
Com té màgia, la lectura,
No corre el temps, que s’atura.

OBJECTIUS
• Comprendre la història a partir del text rimat.
• Observar amb deteniment les imatges.
• Elaborar petits contes (petit format i poc text) a partir dels personatges que
hi surten.
MATERIAL
Diversos exemplars del llibre Ratpenats a la biblioteca.
Fotocopies del llibre per retallar els personatges.
Estris per dibuixar i escriure.

PROPOSTA D’ACTIVITATS
Primera part (2 sessions)
El mestre explica el conte a tots, procurant que el text s’entengui, ja que al ser
en forma rimada pot oferir alguna dificultat.
Desprès es reparteixen tant exemplars com es pugui de manera que hi hagi un
llibre per cada nen o per cada dos com a màxim. Cal que observin les
illustracions amb detall: que fan els ratpenats, les seves postures per llegir i
escoltar contes, el petit ratpenat amb braçals grocs, els angles des d’on fa els
dibuixos l’autor, els personatges dels contes inspirats en contes coneguts i
populars....
Segona part (4 sessions)
Es proposa als alumnes que escriguin mini-contes per als ratpenats. Poden ferho individualment o per parelles, de la mateixa manera que han mirat els
llibres. Tindran com a protagonistes els personatges que surten en els dibuixos i
estan inspirats en altres contes. Alguns seran fàcils d’identificar, altres
necessitaran ajuda. De la mateixa manera serà necessari recordar entre tots
alguns arguments menys coneguts.
Caldrà fotocopiar les dues pàgines a banda i banda, on surten aquets
personatges i retallar-los, donant-ne un a cada infant o parella. Hi
reconeixerem: el gat amb botes, la Dorothy del màgic d’Oz, el soldat de plom,
l’Aladí i el geni de la llàntia, el rei Artur amb la seva espasa, la caputxeta, l’Alícia
de la terra de les meravelles, Perico el conill de Beatrix Potter ...entre altres.
Un cop cada u té el seu personatge cal inventar un conte curt que pot estar
inspirat o no en l’argument original.
Tercera part (1 sessió)
Aquest contes després s’escriuen en petits llibrets que es penjaran del sostre de
la biblioteca de cap per avall.
PER SABER-NE MÉS
• Lectures sobre el tema: el tema del llibre es l’amor a la lectura i a les
biblioteques. Hi ha força literatura infantil i juvenil que aborda aquesta
temàtica.
• Altres llibres de l’autor-illustrador: de moment es l’únic llibre d’aquets autor
publicat a Espanya i Catalunya
• Webs relacionades:

http://www.brianlies.com/
Web personal de l’autor

http://escapareatoronto.blogspot.com/2009/07/ratpenats-la-biblioteca.html
Hi ha un enllaç per veure la biblioteca pública de Riverside, el poble on
estiuejava de nen Brian Lies i en la que es va inspirar per fer la biblioteca que
surt al llibre.

