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RESUM
L’Efraïm té un pare que és escriptor i especialista en fer-li passar vergonya. El
pare de l’Efraïm és capaç d’adormir-se en una reunió de l’escola, anar al
casament de la tieta amb pantalons curts o agafar la pilota amb les mans quan
juga a futbol. El pare de l’Efraïm pot passar mitja hora cada matí buscant la
roba que s’ha de posar, cantar a pulmons plens en mig del carrer o tapar-se els
ulls al cinema quan hi ha una escena que fa por.
Però un dia la mestra de l’Efraïm anuncia que faran una festa, convidaran els
familiars, Les mares podran fer un campionat de pastissos i donaran un premi
al pastís més bo.
Però la mare de l’Efraïm no pot anar i diu al nen el seu lloc l’ocuparà el pare. El
nen està a punt de posar-se a plorar, però aquesta vegada les coses seran
diferent i finalment deixarà de tenir vergonya del pare.
PROPOSTA
El concurs de pastissos
Quan va arribar el moment de tastar el pastís del pare de l’Efraïm, la mestra se’l va
mirar esgarrifada sense saber per on tallar.
El seu fill no sabia on amagar-se de vergonya.
―Esperi! ―va dir llavors el pare―, jo mateix ho faré.
I tot va ser tocar amb el ganivet un punt secret determinat que el pastís va quedar
cobert de xocolata i del centre van sortir vint maduixes.

A l’escola hi ha moments importants, moments assenyalats, com quan aprenem
a llegir, quan ens hem esforçat molt per comprendre qualsevol concepte o quan
hem fet un treball plàstic molt reeixit. També és motiu d’alegria quan acabem
una lectura que ens ha agradat.
En acabar de llegir «quina vergonya, el pare!» la mestra proposarà una festa
per celebrar-ho. Com que haurem gaudit molt amb el conte de l’Efraïm i el seu
pare serà un bon moment per organitzar un concurs de pastissos “a la manera
del llibre”.
Però primer caldrà assabentar-se’n bé, fer una recerca de receptes, visitar la
pastisseria més propera a l’escola, parlar amb la cuinera o demanar ajut als
familiars.
Dedicarem un dia a fer els pastissos (pastissos freds que no caldrà passar pel
forn, fets amb pa de pessic, caramels, melmelades, etc.). Cada grup de tres o
quatre alumnes elaborarà el seu. La imaginació no té límits, les formes poden
ser divertides, estranyes o sorprenents… i els riures estan garantits.
Podem convidar els pares i les mares a tastar-los i a gaudir tots junts d’aquesta
festa de la lectura, que acabarem lliurant un diploma acreditatiu d’haver llegit el
llibre!

EDAT:
A partir de set anys
NOMBRE D’ALUMNES:
Activitat per realitzar en petits grups (de tres o quatre alumnes)
MATERIALS:
Receptes i ingredients per fer pastissos, garlandes per guarnir l’aula, equip de
música, elements de festa.
OBJECTIUS:
Aprenentatge a través de la lectura
•

Les receptes de cuina

El gust per llegir

