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RESUM  

La Mariona vol veure créixer el cirerer que li ha regalat l’avi però li cal una mica 
de paciència i espera. 
Fragment: “La Mariona va fixar-se que els conills, per alimentar-se, menjaven 
pastanagues, per això va decidir donar-ne al seu arbret. Però el cirerer no 
creixia”. 
 
Objectius 

Fer adonar de la importància dels arbres, en concret els arbres fruiters. 
Parlar de la paciència, el temps d’espera, el curs de l’any. 
 
Descripció de la proposta 

Introduir el títol del conte fent endevinar quin arbre fruiter és el d’una 
fruita  vermella, petitona, rodoneta, dolça, que es plega a la primavera-estiu 
que és quan és més bona, tot i que actualment tot l’any se’n pot trobar al 
mercat. 
Després que n’hagin endevinat el títol, l’expliquem amb el suport visual del 
llibre i en acabar podem fer endevinar altres noms d’arbres fruiters com per 
exemple: Com es diu l’arbre de les peres, pomes, figues, ametlles, avellanes, 
préssecs...fer-ne una llista i tenir-la penjada per afegir els que ens vinguin al 
cap. 
Parlar del que vol dir paciència, per quines coses es necessita paciència. 
Som capaços d’esperar? Per quines coses cal esperar? 
La branca de les papallones: donarem a cada nen mig foli per dibuixar una 
papallona recordant el tros del conte on surten i la funció que poden tenir per 
les plantes. Valorar la diferència entre les papallones per estimular la creativitat 
i la originalitat. 
 
Recursos emprats 

 
Llibre: El cirerer. Garcia i Puig, Alba. 
Fulls per fer llista d’arbres. 

 



   

Materials per fer la part plàstica d’una branca o un arbre de les papallones. 
Retoladors, pintures... 
 
Aspectes didàctics i metodològics 

 
Un parell de sessions. Una per explicar el conte, fer la llista d’arbres fruiters i 
una segona sessió per fer la part plàstica. 
 
Documents adjunts (si n’hi ha) 

 
Si busquem informació de l’autora i il�lustradora a la xarxa 

http://albagarciapuig.tumblr.com/ surten altres il�lustracions i contes que va 
fent, pot donar idea del seu estil, surt un arbre que ens pot servir de model 
per fer el nostre de les papallones. 


