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ACTIVITATSVALÈRIA GAILLARD

a Pilú és una ovella molt eixerida.
Amb els seus exercicis variats con-
verteix les matemàtiques en un joc.

Sumes, restes, divisions, tot esdevé fàcil i
amè per als nens i nenes de 6 i 7 anys, que
comencen a familiaritzar-se amb els nom-
bres a escola. Per a aquesta franja d’edat
s’ha publicat el llibre d’activitats Els meus
primers jocs de càlcul mental, de Terapias
Verdes. Amb un format diferent al dels tí-
pics quaderns d’activitats d’estiu, el llibre
de Roger Rougier proposa uns primers ex-
ercicis ben senzills (sumes bàsiques), que
es van complicant amb noves proves,
sempre plantejades amb elements que els
infants poden identificar fàcilment, com
ara animals, flors, daus o bales. Per adqui-

L Matemàtiques,
un joc per a nens
rir agilitat mental, una sèrie d’exercicis
s’han de fer “de pressa”, mentre que per
aprendre a multiplicar es proposen per
exemple sèries de quadrícules per comple-
tar i dibuixos per pintar. La premissa és
que, quan més interioritzades tinguin al-
gunes operacions bàsiques, els nens tin-
dran menys dificultats a l’hora d’encarar-
se a d’altres més complexes.

Com a complement a aquest vo-
lum, Jocs per aprendre a raonar (6-8),
Roger Rougier proposa senzills exerci-
cis perquè els nens i nenes aprenguin
a pensar i a distingir entre el més i el
menys, el gran i el petit, davant i dar-
rere, fals i veritat, etcètera.

El segell editorial ha publicat per a
una franja de nens més grans (7-9) El
càlcul mental és un joc, del mateix au-
tor. El conjunt dels exercicis es basa en
situacions de la vida quotidiana per-
què els nens activin les neurones sense
adonar-se’n i així s’afavoreix la seva
capacitat d’anàlisi i el raonament.

Finalment 100 enigmes per triomfar
en matemàtiques (10-11 anys), de
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ue és molt convenient que els més
petits incloguin en l’etapa d’apre-
nentatge vital una consciència

ecològica no és cap novetat. I és ben cert
que cal insistir perquè els hàbits pel que fa
al reciclatge, la protecció d’animals i plan-
tes, l’estalvi energètic i d’aigua, etcètera, tin-
guin tanta o més importància que el con-
sum responsable de televisió i videojocs, la
higiene, l’alimentació equilibrada, el dor-
mir tant com toqui...

Les germanes Gil, Sílvia i Bea, il·lustra-
dores cada cop més consolidades, ens ofe-
reixen a Mizu, pastor de núvols una visió
poètica de la sequera. Els homes no saben
tractar amb un mínim de respecte els nú-
vols i per això no plou a la ciutat d’Aran, on
viu el jove protagonista.

Q

Conscienciar de manera
poètica i també pràctica

Mizu, que rescata animalons, concreta-
ment un gos, una granota i un ocell, i els
afegeix ginys voladors, envia els seus amics a
fer de gossos d’atura. En comptes d’ovelles,
fan anar els núvols allà on volen, amb bones
maneres. I plou, per a alegria de tothom.

El missatge és evident i el mostren de
manera imaginativa per fugir dels camins
narratius ja molt transitats. Les il·lustra-
cions, a llapis, amb detalls aquí i allà que
contrasten amb grans espais de buidor an-
goixant, acompanyen perfectament el to de
l’obra, que se suma al bon catàleg que està
formant Animallibres.

Rescat animal, de Patrick George, és clar
i contundent en el missatge en defensa dels
animals. Amb només un fragment de text

al final de tot, en què es convida els petits
lectors a decidir quins altres animals resca-
tarien, l’obra té un funcionament senzill i
efectiu. Cada doble pàgina ofereix dues il-
lustracions aparentment inconnexes. Entre
una i altra hi ha un full de plàstic transpa-
rent amb un animal dibuixat. Quan sobre-
posem la transparència en un dibuix o al-
tre, la situació de l’animal canvia dràstica-
ment. El tigre passa d’estar en llibertat a ser

MIZU, PASTOR
DE NÚVOLS
Text i il·lustracions:
Bea i Sílvia Gil
Adaptació:
Tina Vallès
Editorial:
Animallibres
Pàgines: 32
Preu:16,95 euros
A partir de: 8 anys

RESCAT ANIMAL
Idea i il·lustracions:
Patrick George
Traducció: 
Teresa Farran
Editorial:
Joventut
Pàgines: 30
Preu: 11,90 euros
A partir de:3 anys
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Jean-Luc Caron i Jacques de Vardo.,
completa la sèrie per a nens de 10 i 11
anys. I res millor que posar una mica
d’intriga. El personatge conductor és
un detectiu –amb barret i gavardina–
que va proposant als joves lectors
proves com si estiguessin resolent un
cas policial. Es tracta de l’inspector
Bos de Mates, que investiga un roba-
tori a l’escola Mateslàndia. Un sim-
pàtic ratolinet, Subtractiu, anuncia
les pistes que el lector ha d’apuntar.
Els exercicis, que es van superant per
etapes, permeten avaluar en un pri-
mer moment els coneixements bàsics
i després evolucionar en la compren-
sió dels problemes matemàtics. ❋

ELS MEUS
PRIMERS JOCS DE
CÀLCUL MENTAL
Text: Roger Rougier
Editorial:
Terapiasverdes
Pàgines: 55
Preu:6,90 euros
A partir de: 6 anys

una catifa en la sala d’un pis. L’elefant passa
d’estar seguint la mare per la sabana a fer
equilibris al circ. El cérvol passa d’estar al
bosc a ser un cap dissecat a la paret de casa
d’un caçador. La tortuga passa de pondre
ous a la platja a estar envoltada de peixos
dins la xarxa d’un pesquer. El cocodril pas-
sa de xipollejar a la bassa amb l’hipopòtam
a ser unes sabates de dona. L’ós passa de
contemplar un paisatge muntanyós al cos-

tat del seu cadell a estar entre

les reixes d’un zoològic. El tauró passa de
nedar al mar a ser un plat de sopa. El gosset
passa d’estar en braços d’una nena en una
llar confortable a estar abandonat en una
paperera de ciutat. Etcètera.

Els colors són vius i plans i les il·lustra-
cions, de línia clara, fetes amb ordinador.
George defuig la imatge truculenta i llòbre-
ga. El missatge ja és prou explícit i molt ben
mostrat, no li calen subratllats estilístics.
Fins i tot les guardes, el full que uneix la ta-
pa dura i les pàgines del llibre, donen joc:
en les primeres es veuen ratlles grises verti-
cals sobre fons negre, simulant una gàbia, i
la cua i una mica de llom d’un tigre. En les
que tanquen el llibre, el tigre no hi és i dues
de les ratlles grises estan eixamplades, prou
perquè el felí hagi pogut fugir.

Aquests dos títols són un bon exemple
de com estimular les consciències dels lec-
tors, cosa que no sempre ha de ser present
en els llibres –la diversió, l’humor, l’aventu-
ra sense missatge també tenen la seva fun-
ció educadora–, però sí en la vida. ❋

Una mostra de ‘Rescat animal’, amb l’ós en
llibertat i dins la gàbia. A sota, el paratge de
sequera del poble d’Aran, on viu Mizu
JOVENTUT / ANIMALLIBRES

UN COTXE A REACCIÓ
I ALTRES EXPERIMENTS
Text: Jordi Manzón Il·lustracions: Raquel
Gu Editorial: Cossetània Pàgines: 60
Preu: 10,50 euros A partir de:10 anys

ls experiments, en general senzills i
amb materials domèstics, d’aquest lli-
bre permeten iniciar el lector en el
món de l’experimentació científica en
els camps de la llum i el so, la massa,

les forces d’acció
i reacció, la
transformació de
l’energia mecàni-
ca i les reaccions
àcid-base de la
química. ❋

E

BREUSL.L.

SEMPRE AL TEU COSTAT
Text: Carlota Iglesias i Àngels Ribas
Il·lustracions: Emma Reixach
Editorial: Barcanova Pàgines: 24
Preu: 9,50 euros A partir de: 3 anys

lbum escrit per Carlota Iglesias i Àn-
gels Ribas, amb la col·laboració del
poeta Xavier López, que vol ser un ex-
ercici didàctic per parlar de la pèrdua,
del fil emocional, lògicament invisi-

ble, que ens
uneix a determi-
nades persones.
Un fil que ano-
menem amor i
que pot durar
per sempre. ❋

À

EL CAGANER AMB UN PET!
Adaptació: Núria Puyuelo
Il·lustracions: Emma Martínez
Editorial: Estrella Polar Pàgines: 10
Preu: 8,95 euros A partir de: 1 any

ls catalans tenim tendència a ser es-
catològics, com evidencia un perso-
natge com el caganer. Segons la versió
de Puyuelo, el caganer té una missió:
acompanyar els Reis Mags fins al por-

tal on ha nascut
un nadó molt es-
pecial, si l’anar
de ventre li per-
met. El llibre in-
clou el so d’un
pet... escanyat. ❋

E

LA BANDA DEL MOSQUIT
Text: Ursel Scheffler Il·lustracions:
Hannes Gerber Traducció: Ramon Monton
Editorial: Edicions del Pirata Pàgines:
118 Preu: 9 euros A partir de: 10 anys

intena aventura de la sèrie del Co-
missari Llampec, creat pel veterà au-
tor alemany Ursel Scheffler. Cada lli-

bre de la col·lecció in-
clou diversos casos. Al
final de cadascun es
proposa la solució a
través d’una pregunta.
La resposta està escrita
al revés i cal llegir-la
amb un mirall. ❋
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