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RESUM 
 
Aquest llibre pertany a la col�lecció Els més grans, que presenta a cada títol un 
personatge destacat de la història, alguns ben coneguts, però altres molt 
menys. Són sempre persones –d’àmbits ben diversos- que, com se’ns diu a la 
contraportada, “no tenen superpoders, però ens han fet millors a tots” 
Es tracta, doncs, de llibres de coneixements, unes biografies molt bàsiques, que 
ens presenten sobretot el fet rellevant que converteix el personatge en qüestió 
en “gran” per a nosaltres. 
Tenen un format de 20X20, amb només un parell de fulls de cartró plegats que 
conformen vuit pàgines, un parell amb informació –molt simple i clara- sobre el 
personatge, un parell amb un pop-up i les altres amb fotografies.  
Els textos estan escrits amb “lletra de pal”. 
A la darrera pàgina hi ha les fotografies de tots els personatges que aniran 
apareixent a la col�lecció. Entre ells Charlie Chaplin, Leonardo da Vinci, Gandhi, 
Valentina Tereshkova, Einstein, Anna Frank, Edmund Hillary...  
L’últim espai és blanc amb les parales “I TU” 
El títol concret que presentem ens parla de Rosa Parks, una costurera negra 
que l’1 de desembre de 1955 va ser arrestada en un autobús de Montgomery 
per negar-se a cedir el seu seient a un home blanc. Aquest fet va desencadenar 
la lluita per els drets civils als Estats Units. 
 
Els blancs tenien més drets que els negres, però la Rosa estava cansada de 
cedir i aquell dia va dir no. 
... 
Aquell dilluns va durar més d’un any, fins que la llei va canviar, perquè tots 
estaven cansats de ser apartats i maltractats. 
 
OBJECTIUS 
 
Cerca i tria d’informació rellevant 
Cerca i tria d’imatges significatives (relació fons/forma) 

 



   

Elaboració d’un llibre sobre un personatge que junts considerem “gran” 
 
MATERIAL 
 
• Llibre Una rosa negra. Rosa i altres d’aquesta col�lecció 
• Cartolines i papers de colors 
• Tisores i cola d’enganxar 
• Llibres i ordinador amb accés a internet per a la cerca d’informació 
 
 
PROPOSTA D’ACTIVITATS (per a cicle mitjà) 
 
Primera part: la lectura 

• Lectura del llibre i conversa sobre el contingut: Què fa que una persona 
es consideri “gran”?  comprensió del text i relació text/imatges 

• Cerca a internet –orientada per la mestra- d’informació sobre la 
protagonista i contrastar aquesta informació amb la que apareix al llibre 
(com a mostra del procés que ens caldrà fer). Conversa sobre criteris per 
a la selecció d’informació.  

 Segona part: cerca         
• Proposta de fer, per grups,  cada grup un llibre sobre un personatge que 

per a ells sigui “gran”. El més adequat serà que tractin de persones 
relacionades amb un tema que s’estigui treballant.  

• Establiment de criteris sobre el tipus d’informació que buscarem. 
• Cerca i tria d’informació (oral i bibliogràfica). Segons els personatges 

preguntar a les famílies, a experts propers, a entitats del barri. Cerca a 
llibres de la biblioteca de l’escola i/o de la biblioteca pública. També 
cerca d’imatges. 

• Cerca i tria d’informació i imatges a internet. 
• Propostes i decisió del pop-up que pot ser adequat  

Tercera part: elaboració i confecció del llibre 
• Selecció, organització i redacció de les informacions i imatges trobades  
• Maquetació: distribució dels textos i les imatges 
• Realització del pop-up 
• Observació i comentari sobre les dades bibliogràfiques i creació de les 

del llibre que estem confegint 
Quarta part: presentació i distribució dels llibres 
 
 
PROPOSTA PER A CICLE INICIAL 
 
La idea d’elaborar un llibre semblant a Una rosa negra: Rosa seria la mateixa, 
però que el protagonista fos cada nen. La cerca d’informació es simplifica ja 
que queda reduïda a la família i al mateix nen, però l’elaboració es complica al 
ser un treball individual que precisa força seguiment de la mestra. 



   

 
 
PER SABER-NE MÉS 
 
Altres llibres de la col�lecció:  
 
Caminant per la lluna. Neil Armstrong 
Al cim del món. Edmund Hillary & Tenzing Norgay 
Contra la foscor. Thomas Alva Edison 
 
A internet es poden trobar força pàgines sobre llibres pop-up i com fer-ne.  


