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CORRESPONDÈNCIES  

Sessió del 24 de novembre 2012 
Cartes a personatges desconeguts 
Un dia, vaig rebre un sobre preciós. A dins, era ple de paraules escrites per un 
personatge de conte desconegut... 
 
Objectius 

- Presentar llibres bons al voltant de personatges entranyables clàssics, que cal 
conèixer. 

- Recuperar amb les famílies el plaer d’enviar i rebre cartes a partir del correu 
tradicional, ara que les tecnologies ho han convertit en una pràctica poc 
comuna. 

- Fer un exercici de creació literària i artística a partir de la història i de l’estètica 
d’un llibre concret. 

 
Bibliografia bàsica 

La sessió gira entorn d’aquests dotze personatges, alguns dels quals apareixen en 
sèries de diversos llibres: 
1. NANA BUNILDA 
Company, Mercè. La Nana Bunilda menja malsons. Il·lustr. Agustí Asensio. Associació 
de Mestres Rosa Sensat: Magenta, 2011 [+títols] 
2. FINDUS I PETTSON 
Nordqvist, Sven. Quan en Findus era petit i va desaparèixer. Flamboyant, 2010 
[+títols] 
3. FREDERICK 
Lionni, Leo. Frederick. Kalandraka, cop. 2010 
4. ELMER  
MacKee, David. L’Elmer. Beascoa, 2006 
5. BIBÍ 
Llimona, Mercè. Tic tac: les hores del dia d’una nena. Associació de Mestres Rosa 
Sensat, 2012  
6. OLÍVIA 
Falconer, Ian. Olivia. Serres, 2004 [+títols] 
7. TALPETA  
Holzwarth, Werner. La talpeta que volia saber qui li havia fet allò en el cap. Il·lustr. 
Wolf Erlbruch. Kalandraka, 2005 
8. CRÍCTOR 
Ungerer, Tomi. Crictor. Kalandraka, 2011 
9. ELS TRES BANDOLERS  
Ungerer, Tomi. Els tres bandits. Kalandraka, 2001 
10. RASPALL 
Calders, Pere. Raspall. Associació de Mestres Rosa Sensat, 2009 
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11. PETIT TIGRE I PETIT ÓS 
Janosch. Oh! Que bonic és Panamà!: la història de com el petit Tigre i el petit Ós van 
viatjar a Panamà. Hipòtesi [etc.], cop. 2010 
12. MAX 
David, Gauthier. El viatge d'en Max.  Cruïlla, 2008 
 
Bibliografia complementària 

Per la sessió recollirem tots els exemplars on apareixen aquests personatges, diferents 
edicions i diferents títols de les seves sèries.  
 
Descripció 

1a PART  
Començarem la sessió, com sempre, al voltant de l’arbre de les històries, a la sala 
infantil.  
L’arbre està decorat amb uns paquets postals, amb adreces de personatges de llibres 
de la biblioteca. A partir de la decoració explicarem que els laboratoris d’aquest 
trimestre estan dedicats al fet d’escriure i rebre cartes.  
 
2a PART  
Explicarem que gràcies a les cartes que es van enviar entre els nens i nenes del 
laboratori anterior i el cargol fabufantàstic, hem conegut el carter. I el carter ens ha 
confessat un secret: els personatges dels contes no sempre viuen dins els contes. És on 
van a treballar, però en general viuen tots a: 
 
BARRI DE LA IMAGINACIÓ, edifici de la LITERATURA,  
A la cruïlla del carrer de la Poesia i el passeig de les històries narrades.  
 
Tots junts decidirem anar-hi de visita. 
 
3a PART  
La sala estarà a les fosques amb dos focus il·luminant l’edifici construït per a l’ocasió. 
Al voltant de tota la sala també hi haurà una tira de llums arran de terra.  
L’edifici de la literatura és una estructura fabricada amb fusta, folrada amb paper de 
maons i té dotze balconets fabricats amb capses del mercat i decorats segons cada un 
dels personatges que hi viuen. 
Els nens i nenes seuran al terra amb coixins, i la bibliotecària anirà explicant els 
personatges que viuen a cada balcó.  
A mesura que presenti cadascun dels personatges del balcó, anirà mostrant també els 
llibres corresponents, que tindrem guardats en una capsa al costat.  
 
4a PART  
En acabar la visita de tots els veïns de l’edifici de la Literatura, cada família triarà quin 
personatge li agradaria conèixer millor.  
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Tindran cinc o deu minuts per mirar-se els llibres i pensar què li dirien si tinguessin 
l’oportunitat de visitar casa seva.  
 
5a PART   
Quan tothom ja ho hagi parlat, començarà l’activitat en si, que evidentment girarà al 
voltant del fet d’escriure una carta. 
Aquesta vegada demanem dues coses a les famílies: 

1. Escriure la carta al personatge 
2. Construir, adornar, recrear un sobre normal i corrent tenint en compte a quin 

personatge l’envien. És a dir, pintar, enganxar, retallar, fer la creació artística 
que creguin oportuna perquè el personatge en qüestió, quan rebi la carta, se 
senti del tot identificat amb el sobre. 

 
6a PART  
Si hi ha temps demanarem a cada família que ens expliqui a quin personatge ha decidit 
escriure. I finalment tots junts anirem a la bústia de la biblioteca a tirar els sobres. 
Explicarem als infants que aquella bústia, a banda dels llibres de la biblioteca, també 
serveix per enviar cartes. 
 
L’adreça, ja ho hem dit abans és: BARRI DE LA IMAGINACIÓ, edifici de la LITERATURA,  
cruïlla del carrer de la Poesia i el passeig de les històries narrades.  
Només caldrà que posin el número del pis i el balcó. 
Ah! I que hi afegeixin la seva adreça postal si és que volen rebre la resposta a casa 
seva.  
 
7a PART 
Aquesta part tindrà lloc un cop les famílies ja siguin fora. Com que la bústia és interna, 
per a les devolucions de llibres de la biblioteca, podem recuperar fàcilment totes les 
cartes enviades pels infants.  
Ens comprometem a escriure la carta de resposta a cada una de les famílies. 
Retornarem el sobre creat com a record per a cada infant.  
 
8a PART 
Segons la resposta dels infants, podrem exposar les cartes, penjar-les al bloc i parlar-ne 
amb els que repeteixin i tornin a venir al taller següent. 
 
 


