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RESUM  
 
En Karim va al mercat amb sa mare. En veure un ramat de cabres li venen 
ganes de jugar amb elles, les persegueix però després es perd, no sap tornar. 
Aleshores, camina fins l’arbre de la paraula que l’encoratja a seguir endavant 
fins a trobar el baobab. Pel camí, d’altres arbres (la palmera, el mango i el 
baobab) ajudaran en Karim fins a trobar la mare. 
 
—El árbol rojo me ha dado fuerzas, la palmera me ha dado de beber, el mango 
me ha dado de comer, el baobab, sus panes de mono… 
 
Objectius 
Aquest conte no només parla de l’ajut que ofereix la natura a l’home, també 
alerta de la importància de la reciprocitat. Cal protegir-la i respectar-la per 
garantir la seva sostenibilitat, tal  com li diu el baobab a en Karim.  Per això ell 
decideix que de gran serà guardià d’arbres.  
 
 
Descripció de la proposta 
Llegir el conte.  
Mirar com i amb què cada arbre ajuda en Karim a tirar endavant.  
Buscar informació sobre aquests arbres (característiques i particularitats): 
l’arbre de la paraula (així anomenat ja que és un arbre de fusta vermella on 
sovint es reuneixen per parlar i prendre decisions en els poblats africans); la 
palmera que té moltes utilitats, les fulles, la fusta, els fruits, la sàvia; el mango; 
el baobab.  
Nosaltres també tenim molts arbres que potser també ens ajudarien a tirar 
endavant com en el conte i als que també podrem protegir. 
Fer una llista d’aquest arbres i triar els més significatius o especials. 
Pensar en què ens poden ajudar i com els podem ajudar. 
 
 

 



   

 
 
 
Recursos emprats 
llibre 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
Dividir la classe en grups 3 o 4 i que cada grup busqui informació sobre un dels 
arbres triats.  
Dibuixar els arbres i pensar en què ens poden ser útils i com nosaltres els 
podem cuidar. 
Inventar una petita història com la del conte amb aquest arbres.  
 
Documents adjunts (si n’hi ha) 

 


