Els somnis de l’Aurèlia
L’Aurèlia no és capaç de recordar els seus somnis i ha
de demanar ajuda a la fada Clementina.
Tipa de no recordar els seus somnis, l’Aurèlia demana ajuda a
una fada. Però no sap que, de vegades, els problemes més senzills no són els més fàcils de resoldre. Sobretot, quan s’hi barregen uns quants personatges capaços de convertir un dia qualsevol en un veritable malson.
Podràs seguir el ritme trepidant d’aquesta història fantàstica?

+ 7 anys

Autor/a: Eduard Márquez
Il·lustrador/a: Cristina Losantos
ISBN: 9788466139540
Núm. de pàgines: 96
Núm. de col·lecció: 96
Codi: 167916

Informació addicional:

46

Comprensió

Taller d’escriptura

Demaneu als vostres alumnes que facin un resum de les tres
fases per les quals passa l’Aurèlia:

Proposeu als alumnes que pensin en les metamorfosis del
Galb. Demaneu-los que s’imaginin que són baldànders i que
poden transformar-se en el que
vulguin. En qui o què es convertirien? Per què?

1. No recorda el que somia.
2. Amb l’ajuda de la fada, recorda els somnis, però són molt
avorrits.
3. Viu una aventura de veritat.

Connexió amb el món
Al relat es barregen contínuament característiques d’un
món fantàstic amb les del món real. Proposeu als alumnes
que, per parelles, busquin alguns exemples d’aquest fet al llibre (per exemple: la fada s’anuncia a les pàgines grogues, el
dolent de la història té trolls al jardí, però també hi té videocàmeres...). Poseu en comú els resultats de la cerca perquè surtin el màxim d’exemples possibles.

Demaneu-los que escriguin un
text explicant-ho.

Transmissió de valors
Cadascún dels personatges fa el que fa per alguna raó. Proposeu als vostres alumnes que facin una reflexió sobre cada
personatge a partir de preguntes. Per exemple:
- Aurèlia: Vol recordar els somnis perquè els troba a faltar o
per competir amb l’Ifigènia?
- Fada Clementina: És un desastre de fada o realment sap el
que es fa?
- Galb: Si és tan poderós i es pot convertir en el que vulgui,
per què decideix convertir-se en nen?
- Ifigènia: Què descobrim al final de la història sobre ella?
Per què creieu que fa el que fa?
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