
 

 
 
 
ANIMALADES   

SESSIÓ del dissabte 16 de febrer 2013 

 
Zooil·lògic: amb l’il·lustrador Joan Garcia 
Creació de personatges animals il·lustrats  
 
Objectius: 

- Donar a conèixer la feina de l’il·lustrador a partir de l’experiència de Joan 

Garcia. 

- Viure amb els infants l’experiència de visitar una exposició artística i participar-

hi activament.  

- Conèixer un fons documental de qualitat al voltant del tema dels animals i el 

joc.  

 

Bibliografia bàsica 

La sessió gira entorn de les obres de Joan Garcia, il·lustrador granollerí.  

En Joan no té obra publicada però sí que disposa d’un bon nombre d’obres originals 

per exposar.  

Al voltant d’aquestes obres, presentarem llibres d’animals que parteixen del joc i la 

creació de personatges animals, reals o fantàstics.  

 

Bibliografia complementària 

Lògics 
Aladjidi, Virginie. Inventario ilustrado de animales. Faktoría K de Libros, 2012 

Bestioles i bestiasses. Cruïlla, 2011 (Els animals a mida natural) 

Jenkins, Steve. Mida real. Joventut, 2005 

Jolivet, Joëlle. Zoo lògic. Empúries, cop. 2003 

 

Llibres jocs amb els animals 
Ballesteros, Xosé. Imagina animales. Kalandraka, cop. 2008 

Chedru, Delphine. ¿Dónde están los animalitos? Kókinos, cop. 2009 

Genechten, Guido van. ¿Un gato? Edelvives, 2003 (Veo veo) 

Heitz, Bruno. Què veus? Mirant amb els ulls dels animals. Juventud, 2007 

Legrand, Gilbert. El gran show de las pequeñas cosas. Jaguar, 2012 

Murugarren, Miguel. Animalario universal del profesor Revillod. Il·lustr. Javier Sáez 

Castán.  Fondo de Cultura Económica, 2007 

Rosenthal, Amy Krouse. ¡Pato! ¡Conejo! Il·lustr. Tom Lichtenheld SM, cop. 2009 
Serres, Alain. Els sorprenents animals que el fill de Noè va salvar. Il·lustr. Martin 

Jarrie. Baula, 2003 

Wiesmüller, Dieter. Miradas. Kalandraka, cop. 2008 

 

 

 

 



 

 

 

Descripció: 

1a PART  
Comencem la sessió, com sempre, al voltant de l’arbre de les històries, a la sala 

infantil.  

Expliquem que en el món dels animals hi ha animals lògics i altres d’il·lògics, alguns de 

reals i altres d’inventats. Tots els llibres són al cofre al costat de l’arbre i, sobre la 

marxa, anem ensenyant alguns dels més atractius. 

Amb el de Bestioles..., per exemple, demanem voluntaris i comparem l’alçada dels 

nanos amb la trompa d’un elefant o la llengua d’un infant amb la de la girafa, etc.  

Amb el d’Imagina animales... tenim preparat un llevataps perquè entenguin millor el 

joc de creació d’animals a partir d’objectes quotidians que fa l’autor del llibre.   

L’objectiu és que coneguin aquests llibres joc que són tan engrescadors i se n’emportin 

algun a casa.  

 
2a PART  
Anem cap a la sala d’actes i allà presentem en Joan Garcia, l’il·lustrador convidat. A la 

sala hi ha exposats tots els seus dibuixos originals, sota el títol de Zoo il·lògic.  

En Joan explica com va crear els seus animals il·lògics, barrejant característiques de 

diferents animals.  

De fet, el treball de creació dels animals va ser a quatre mans. En Joan va demanar a 

un autor i narrador, Pep Homar, que inventés el nom i les descripcions d’aquestes 

bèsties i a partir d’aquí ell les va il·lustrar.   

 

3a PART  
En Joan explica que l’exposició potser ha quedat petita i demana la col·laboració de les 

famílies per fer créixer aquest zoo il·lògic.  

En una part de la sala ha il·lustrat un gran mural amb un paisatge amb diversos 

ambients: bosc, llac, cases, arbres... 

La idea és que els infants creïn nous animals i els vagin incorporant dins el mural, 

segons si són d’aigua, d’aire, etc.  

 

4a PART   
Les famílies tenen material d’escriptori per dibuixar i també uns fulls petits on escriure 

el nom i la definició del seu animal. 

En un racó de la sala, les famílies també tenen tot de llibres d’animals (els mateixos 

que teníem al cofre inicial) per poder consultar i agafar idees. 

 

Un cop acabat l’animal, cada infant l’enganxa al paisatge que ha preparat en Joan. Al 

marge del mural, també hi enganxem la fitxa amb nom i descripció. Gràcies a un gomet 

amb un número podem relacionar fàcilment cada animal amb la seva fitxa. 

 

5a PART 
Per acabar l’activitat comentem a les famílies que l’exposició es podrà visitar durant 

tot el mes i que resta oberta a créixer encara més. Aquells qui ho vulguin poden venir a 

visitar-la i afegir-hi més creacions.  



 

 

 

 

 

 

6a PART 
Aquesta vegada, per tal d’aconseguir que les famílies s’emportin llibres d’animals a 

casa, els hem embolicat amb paper d’embalar i paper que imita els estampats dels 

pelatges dels animals de manera que només queda a fora el codi de barres dels llibres.  

Això d’emportar-se una bèstia incògnita a casa i no poder obrir el paquet fins a l’hora 

d’anar a dormir ha engrescat  tots els infants d’allò més. Han sortit tots els llibres en 

préstec.  

 

Llibres que hem seleccionat per embolicar de temàtica d’animals: 
Alemagna, Beatrice. Un león en París . SM,  2007. 

Bachelet, Gilles. El meu gat és el més bèstia. RBA/La Magrana, 2007 

Baltscheit, Martin. La verdad del elefante. Il·lustr. Christoph Mett. Lóguez, cop. 2009 

Bauer, Jutta. Madrechillona . Lóguez, 2004 . 

Bougaeva, Sonja. En Barnie. Takatuka, 2012 

Browne, Anthony. Cosita linda . Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 2008. 

Casas, Lola; Gusti. Ernest. Barcelona: Serres, 2007.  

Chen, Zhiyuan. Guji Guji. Thule, 2005 

Deacon, Alexis. Coco i Piu. Ekaré, 2012 

Denis-huot, Christine. El lleó. Barcelona: Cruïlla, 2003.  

Donnio, Sylviane. ¡Me comería un niño! Il·lustr. Dorothée de Monfreid.  Alfaguara, 

2004 

Dunbar, Polly. Pingüí. Barcelona: Serres, 2008. 

Erlbruc, Wolf. La señora Meier y el mirlo. Libros del Zorro Rojo, 2012 

Erlbruch, Wolf. Els cinc horribles. Joventut, 2001 

Erlbruch, Wolf. En Leonard. Takatuka, 2008 

Escoffier, Michaël. La veueta. Il·lustr. Kris Di Giacomo. Kókinos, 2012 

François, André. Lágrimas de cocodrilo. Faktoría K de Libros, 2007 

Gay, Michel. Bibundé el pingüí. Barcelona : Corimbo, 2002 

Grant, Joan. Gat i Peix. Il·lustr. Neil Curtis. Albur [etc.], 2005 

Helling, Colette. Un bebè caigut del cel. Il·lustr. Nadine Jacobs. Corimbo, 1998 

Isop. El ratolí de camp i el ratolí de ciutat. Il·lustr. Helen Ward. Joventut, 2012 

Kerr, Judith. El tigre que va venir a berenar. Hipòtesi [etc.], 2010 

Kimura, Ken. 999 hermanas ranas se mudan de charca. Il·lustr. Yanusari Murakami. 

Barbara Fiore, DL 2009 

Kitamura, Satoshi. Les aventures d'en Maulet. Símbol, 2003 

Kulot, Daniela. Una familia normal. Faktoría K de Libros, 2011. 

Liao, Jimmy. El pez que sonreía. Barbara Fiore, cop. 2010 

Lionni, Leo. Neda-que-neda. Kalandraka, 2007. 

Lobel, Arnold. Històries de ratolins. Kalandraka, 2000 

Minarik, Else Holmelund. El petit ós. Il·lustr. Maurice Sendak. Alfaguara, 2007 

Ohmura , Tomoko. A la cua! Corimbo, 2012 

Oldland, Nicholas. L'ós que abraçava els arbres. Símbol, 2010 



 

 

 

 

Paschetta, Marco. En Giotto, l'eruga. Il·lustr. Luca Blengino. Bang, 2011 

Ravishankar, Anushka. Tigre grimpador. Il·lustr. Pulak Biswas. Thule, 2005 

Ravishnakar, Anushka; PIEPER, Christiane. Els elefants mai no obliden. Thule, 2007. 

Rosen, Michael. Vamos a cazar un oso. Ekaré, 1995 

Sadat, Mandana. Mi león. Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 2006. 

Scuderi, Lucia. El que el llop li explica a la lluna. Joventut, 2002 

Sheldon, Dyan. El cant de les balenes. Il·lustr. Gary Blythe. Kókinos, 1999 

Solotareff, Grégoire. L’Edu, el petit llop. Corimbo, 2010 

Vincent, Gabrielle. Un dia, un gos. Zendrera Zariquiey [etc.], 2004 

Ward, Helen. El rei dels ocells. Cruïlla, 2000 

Wormell, Christopher. Dues granotes. Joventut, 2004 

Yzac, Adeline. L'almanagat. Il·lustr. Montse Gisbert. Tàndem, 2011 

Zullo, Germano. Los pájaros. Il·lustr. Albertine. Libros del Zorro Rojo, 2012 

 
 

Valoració  
Un cop acabada l’activitat potser ens ha quedat la recança que hem aprofitat poc la 

visita de Joan Garcia i que ens ha faltat fer una mica de visita guiada per les seves 

fantàstiques il·lustracions. 

Fins i tot, quan en Joan explicava com va imaginar els animals, li hauríem d’haver 

deixat una pissarra per veure com treballa en directe.  

Però bé, així tenim l’excusa per convidar-lo un altre dia. 

 

 


