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RESUM
Arriben les vacances a l’escola de Vilagerdera. Els nois i noies haurien d’estar
contents si no fos... Si no fos pels deures que els mestres els han manat per a
l’estiu!
A l’escola hi ha quatre línies de quart i a cada classe un mestre particular.
Cadascun d’ells proposarà uns deures diferents per a l’estiu.
La novella explica el que faran i com se les empescaran quatre alumnes
(l’Emma, l’Humbert, la Farida i en Jofre) durant aquell estiu.
Relat realista i d’humor.

PROPOSTA
Les coses millors de la vida no es paguen amb diners...
Proposem una activitat per ABANS DE LA LECTURA.

Una setmana abans, aproximadament, la mestra reparteix uns sobres tancats i
explica que:

“A cada sobre hi ha els deures de la propera setmana. Són uns deures
una mica diferents però és important que us esmerceu en fer-los bé.
Quan els dugueu haureu d’explicar com heu estat capaços de resoldre el
que us demanem”.
A cada alumne se li lliura un sobre amb tres indicacions del que ha de fer.
Poden ser repetides (una, dues o les tres) i les podeu treure de la llista de
vacances que el mestre Alexandre lliura a la classe de quart C, la de la Farida
Rachid, que podeu trobar a les pàgines 21, 22, 24 i 25 de la novella.

Alguns exemples:

Exemple 1

Exemple 2

Una foto de les vacances
El menú d’un restaurant que t’agradi
Una fulla d’un arbre i el seu nom

Un retrat dels teus avis
Un llibre que t’hagi sorprès
Un pot de confitura de móres

Exemple 3

Exemple 4

Pedretes de platja o palets de riera
Un poema après de memòria
Una pellícula que hagis vist

Dues flors diferents amb el nom autèntic
Una postal que t’hagi enviat un amic
Una anècdota sobre algú de la teva família

El dia assenyalat, feu que cada alumne exposi les seves troballes i comenti les
dificultats en què s’ha trobat per aconseguir els objectes.
Quan tothom hagi acabat, traieu el llibre “la llista de les vacances” i expliqueu
breument el seu argument. Podeu aprofitar i llegir en veu alta el capítol tercer
en el que la Farida explica la llista que els seu mestre els ha demanat i que
acaba així:

«L’Emma la va interrompre, indignada:
—Però si no has de comprar res!
La Farida, en plena levitació, li va respondre amb la mateixa veu que el
mestre:
—Les coses millors de la vida no es paguen amb diners...
L’Emma es preguntava si el que no pagues amb diners no acaba sortintte car...»
A continuació, doneu les dades bibliogràfiques i deixeu el llibre en mans dels
infants.
EDAT:
A partir de set anys.
NOMBRE D’ALUMNES:
Es convenient que en l’activitat de presentació hi participi tot el grup classe.

MATERIALS:
Sobres i targetes amb les demandes que fa la mestra. Els objectes aportats per
l’alumnat.
OBJECTIUS:
Aprenentatge a través de la lectura


Ser capaços de trobar els objectes i realitzar les accions que es proposen
abans de la lectura.

El gust per llegir


Gaudir de la lectura i comparar la vida escolar dels infants protagonistes
amb la pròpia.

