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Resum
Un porquet afamat surt a buscar menjar. Pel camí va trobant diferents animals
amics i cadascun d’ell li dóna una mica de menjar que ell va guardant al cistell.
Així el gos li regala una síndria, el ruc dues carabasses, la vaca tres botelles de
llet, etc.
Es un conte repetitiu escrit en forma de frases molt musicals que van
encadenant animals i menjars. Cada nou animal li regala a Camilón, el porquet,
un nombre d’aliments més gran que l’anterior, fins a arribar a deu.
El final és sorprenent.
Les imatges de Gusti són divertides.

Camilón no quería saber nada de trabajar para ganarse la comida. Prefería
comer cada día en casa de un amigo. O pedir un poquito de comida a los
demàs.
Y nadie se molestava por eso, porque todos eran amigos de Camilón.
Objectius
Gaudir de la narració.
Reflexionar sobre la golafreria i sobre l’amistat.
Descripció de la proposta
Proposem algunes activitats per després de la narració del conte.
1. Es pot elaborar un memory amb els aliments que apareixen al conte.
2. Es pot jugar al memory que adjuntem.
3. Es pot elaborar un llibre paral·lel a partir de la idea d’un animal que
menja de tot (veure arxiu adjunt)
Recursos emprats
Llibres:
Camilón, comilón d’Ana Maria Machado
En Martí i les galetes de coco. Ed. Joventut (difícil de trobar)

Memory “juguem amb les fruites de temporada”
Pintures, retoladors, etc..
Aspectes didàctics i metodològics
La narració del conte i la conversa es poden fer en una sessió de biblioteca.
El memory de fruites pot ocupar una altra sessió.
Si es vol elaborar un llibre paral·lel, llavors es convenient treballar-ho en petits
grups (en horari de racons, per exemple)
Documents adjunts (si n’hi ha)
El memory sobre fruites que es pot descarregar del web de cruïlla connecta:
http://www.cruillaconnecta.cat/Recursos.html
Un llibre paral·lel elaborat pels nens de P4 de l’escola Sant Josep – El Pi.

