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Resum

El elefante y el árbol és un conte d'amistat i records compartits entre un elefant
i un arbre, en què tots dos descobriran que mentre es tinguin l'un a l'altre mai
se sentiran sols.
El bebè elefant té un gran amic, un petit arbre. Amb el pas del temps entre els
dos s'enforteix una amistat basada en la lleialtat i l'afecte. Però, quan creixen i
deixen de ser tan petits, descobreixen que la vida pot oferir situacions
impredictibles, encara que comprendran que mentre romanguin junts mai se
sentiran sols. A través de senzilles illustracions es mostra un conte que convida
a descobrir una veritable amistat, que està per sobre de les circumstàncies de
la vida.
Així comença:

Había una vez un elefante que vivía en el bosque. Le encantaba escuchar los
cuentos de su abuela, le encantaba campar a sus anchas, nadar en el río y oler
el jazmín, jugar con sus amigos del bosque.
Objectius
• Gaudir de la narració del conte
• Aprendre quines coses provenen dels arbres
• Prendre consciència de la necessitat de cuidar la natura
Descripció de la proposta
Proposem un treball per DESPRÉS de la lectura.
Primer expliquem el conte i observem les illustracions. Es pot veure, també, la
pàgina web www.elephantandtree.com on hi ha informacions diverses sobre
l’autora i el perquè d’aquest conte. Parallelament es pot explicar la història de
De cómo nació la memoria de El Bosque perquè també l’arbre acaba convertit
en un moble (una cadira).
A continuació es poden fer llistats de les múltiples utilitats dels arbres. A llista
apareixeran aspectes relacionats amb la vida (casa per als animals, aliments, la

fotosíntesi, etc) aspectes poètics (són bonics, ens fan ombra, etc) i també
aspectes utilitaris per a l’home.
Serà sobre aquest darrer punt on demanarem què podem aprofitar dels arbres,
per a què usem la fusta, quines coses del nostre voltant provenen dels arbres
(papers, mobles, etc)
Podem organitzar una passejada per l’escola o pel barri i anar anotant què té
un origen vegetal (si passem pel davant d’una botiga de mobles, d’una fruiteria,
d’un forn, serà moment de fer les reflexions oportunes)
Podem acabar l’activitat elaborant un petit llibre amb fotografies d’objectes que
provenen dels arbres.
Convindria dedicar la part final a conscienciar els alumnes de la necessitat de
cuidar la natura, d’estimar els arbres del nostre voltant i de tenir una actitud
més ecològica envers la vida.
Recursos emprats
• Llibres:
El elefante y el árbol
De cómo nació la memoria de El Bosque
• Web: www.elephantandtree.com
• Revistes, fulls, cola, material de treball escolar.
Aspectes didàctics i metodològics
Si treballem el conte amb els alumnes de cicle mitjà i superior es pot incidir
sobre què significa ser amics.
Documents adjunts
A Mèxic hi ha un arbre que té una forma d’elefant (és l’arbre de Tule). És un
arbre impressionant. El podeu veure a l’enllaç:
http://www.mexicomaxico.org/Tule/tule.htm
I també pots veure un vídeo a youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=4ocyp47jF0Q

