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Resum  
Una història de misteri, crim, excuses, avions de paper, un bosc, i un ós que 
volia guanyar un campionat. 
La història és la següent: 
Les coses no són com haurien de ser al bosc. Les branques han anat 
desapareixent misteriosament dels arbres. Tots els habitants estan 
desconcertats. El mussol, l'ànec, el castor, el porc, el cérvol i el nen. Tots 
comencen a acusar-se mútuament, però tots tenen coartades sòlides. Així que 
decideixen anar al fons de les coses i trobar el culpable ... 
 
Oliver Jeffers utilitza il�lustracions nues, gairebé estilitzades, que aconsegueixen 
ser sorprenentment expressives. Dibuixa pals enlloc les cames (sense peus), els 
punts de vista, el cos del nen és un rectangle i, bàsicament, tot es veu com 
s'està esbossant. I no obstant això, s'enriqueixen amb petits detalls, humor, 
imaginació i originalitat. 
La història és un misteri però conté un missatge final: "salvem els arbres". I 
també  "aprenem a fer avions de paper" 
És un àlbum il�lustrat amb poc text que introdueix algunes paraules 
complicades com "coartada" o "fiscal". 
L’interior de les cobertes és un manual que explica com fer avions de paper. 
 
Objectius 

Elaborar un mòbil 
Conscienciar-se de la necessitat de cuidar els boscos 
 
Descripció de la proposta 

El llibre ens obre diverses opcions de treball per després de la lectura. 
1. El paper 
El llibre pot ser l’inici d’un projecte sobre com el paper: 

• Com es fa el paper 
• Tipus de paper que coneixem 
• Fem un mural amb tos els papers diferents que coneixem 
• Quins objectes es fan amb paper 
• Què vol dir reciclar paper 

 



   

• Etc. 
 

2. la Desforestació 
• Què està passant als boscos 
• Què vol dir reciclar paper 
• Els arbres perquè serveixen (fer paper, fer mobles, llenya, ombra,   
oxigenació de les ciutats, casa dels animals, etc) 
• Com podem prevenir la desforestació (què hem de vigilar quan 
anem al bosc...) 

 
També es pot fer una investigació sobre qui és Oliver Jeffers i quins altres 
llibres ha dibuixat, quins premis ha guanyar, etc. 

 
La nostra proposta plàstica es centra en la darrera imatge (juntaron todos los 
avioncitos e hicieron uno nuevo) 

 
Per a l’exposició proposem un racó amb els llibres d’Oliver Jeffers. 
Habia una vez un niño (capsa amb tres llibres): como atrapar una estrella/ 
perdido y encontrado/de vuelta a casa. FCE, 2009 
El increible niño comelibros. FCE, 2007 
STUCKS. Harper Collins, 2011 
El misterioso caso del oso.FCE, 2009 
 
Amb la col�laboració de tot el grup classe folrarem amb retalls de diari uns 
cartrons als que haurem donat forma d’avió de paper gegant. 
Després pintarem la imatge de l’ós i la fixarem dins de l’avió de paper, tal com 
mostra la darrera imatge del conte. 
Quan estigui enllestit el podrem penjar del sostre, a manera de mòbil. A sobre 
de la taula amb els llibres d’en Jeffers i la informació d’aquest autor que 
haguem pogut trobar a la xarxa. 
 
Recursos emprats 

Llibre: El misterioso caso del oso d’Oliver Jeffers 
Cartró gran (d’embalatge de nevera, p.e.) 
Diaris 
Pintura i pinzells 
Fil de pescar 
 
Aspectes didàctics i metodològics 

Quatre sessions: 
La primera per explicar el conte i iniciar la recerca d’informació sobre l’autor. 
La segona i la tercera sessió estaran dedicades a l’activitat plàstica de 
construcció de l’avió de paper gegant. 
La darrera sessió per veure altres llibres d’Oliver Jeffers i preparar el decorat 
per a la exposició. Eventualment es pot preparar un minillibre amb informació 
de l’autor. 
 
 



   

Documents adjunts 

• L’autor té un web molt ben fet que val la pena visitar: 
www.oliverjeffers.com 
 

 


