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RESUM
En Pelostuertos té la figuera més bonica, més robusta i que dona les millors
figues de tot el poble. En Pelostuertos la vigila al matí, a la tarda i a la nit
amagat en el seu hort. Cada dia uns nens li demanen figues abans d’anar a
l’escola i també al tornar. Però en Pelostuertos sempre respon el mateix:

- ¡Antes me lleven las almas en pena que daros un higo de mi higuera!
Un dia, les ànimes en pena venen buscar-lo:

- Cuando estábamos vivos, veníamos a por higos.
Ahora que estamos muertos, ¡venimos a por Pelostuertos!
Aquesta adaptació del conte popular castellà a part de tenir com a protagonista
a un arbre, ens convida a tenir cura abans de fer afirmacions a la lleugera quan
allò que necessitem en realitat és un escarment com li va passar a l’amo de la
figuera.
Objectius
Llegir el conte.
Imaginar que protegim altres coses com fa el protagonista
Descripció de la proposta
En Pelostuertos protegeix la seva figuera, per fer-ho utilitza una escopeta (que
té unes marques), una ullera de llarga vista i una llanterna.
Si haguéssim de protegir una muntanya o una torre, quins tres elements
podríem utilitzar ?
Recursos emprats
Llibre
Cartolina o paper per fer les targes.
Es poden fer unes targes on s’escriu el nom del objectes, animals o llocs que
volem protegir i ficar-les dins d’una bossa.
A mesura que les anem traient, inventem una tornada. Per exemple:
Lloc: montaña

Tornada: ¡Antes me ataque una alimaña que permitiros subir a mi montaña!
Objecte: silla
Tornada: ¡Antes me coja la fiebre amarilla/me tiro por la barandilla que dejaros
coger mi silla!
Lloc: Torreón
Tornada: ¡Antes me clave una avispa su aguijón que dejaros subir a mi torreón!
Animal: Perro
Tornada: ¡Antes me trago mi cencerro que dejaros que os acerquéis a mi perro!

Aspectes didàctics i metodològics
Crear les targes entre tots i després fer dos grups. Per ordre cada nen agafa
una tarja de la bossa i un altre respon.
L’arbre protagonista d’aquest conte és una figuera. Buscar informació sobre
aquest arbre: tipus de fulles, branques, fruits. Es tracta d’un arbre sòlid o és
més aviat un arbre fràgil? Potser per això en Pelostuertos el protegeix!
Documents adjunts (si n’hi ha)
Aquest conte ens recorda una mica al clàssic d’Oscar Wilde: el gegant
egoista. El tenim? El podem contar també i veure en què s’assemblen els
dos personatges: en Pelostuertos i el gegant.

