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DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ del dissabte 25 de gener 2014  
 
 
Objectius 

- Presentar un ventall ampli d’alguns dels millors abecedaris del fons de la 
biblioteca i d’altres no traduïts al nostre país.  
- Mostrar totes les possibilitats del llenguatge com a joc.  
-  Mostrar l’alfabet com a element de comunicació i d’expressió artística. 
- Donar a conèixer la figura de l’il·lustrador Junceda. 
- Donar a conèixer el llibre El peatge màgic com a clàssic modern. 
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Descripció 

 
1a PART  
La sessió comença al voltant de l’arbre on presentem les tres sessions del trimestre, 
dedicades al Mercat de les paraules, un concepte que hem après gràcies al llibre El 

peatge màgic.  
En aquest llibre el protagonista aprèn que així com els números es recullen a les mines, 
les paraules es planten, creixen de la terra i es venen al mercat. 
Llegim alguns fragments del llibre i convidem les famílies a visitar el Mercat de les 
paraules.  
En aquesta primera visita ens centrarem en les parades que venen lletres i abecedaris. 
 
D’objecte, la bibliotecària només porta un cistell on guardem el llibre del peatge màgic, 
i marxem tots a poc a poc cap a la sala d’actes.  
 
 
2a PART 
A la sala d’actes trobarem una escenografia que vol imitar un mercat. Hi ha quatre 
paradetes fetes amb cartró i roba, amb capses de fruita pintades i plenes de llibres o 
objectes preparats per a l’ocasió.  
 
Les famílies seuen a una banda de la sala, a la tarima, i escolten la presentació que els 
fem del mercat, de les quatre parades. Del cistellet de vímet que portàvem, en treiem 
un davantal i ens convertim en botigueres del mercat de les paraules.  
 
Parada 1 
La parada del senyor Abecedari  
A la parada hi ha un nino, comprat ara fa uns anys a la desapareguda llibreria 
Robafaves de Mataró, que és el senyor Abecedari. Reb aquest nom perquè té els peus i 
els braços molt llargs per tal que pugui fer totes les lletres de l’alfabet amb el seu cos.  
A les capses hem preparat paperines amb lletres de cartró (Z per a qui no pugui 
dormir, R per si no s’engega el motor...), llaunes amb etiquetes inventades 
relacionades amb lletres,  pots de vidre amb melmelada de consonants... 



 
 
El centre de la parada, però, és un gran pot amb tot un abecedari d’espuma a dins.  
Què es podrà fer en aquesta parada? 
Les famílies que s’aturin en aquesta parada podran jugar amb el senyor Abecedari a 
endevinar lletres i fins i tot podran provar de fer ells mateixos lletres amb el cos. 
També els convidem a agafar a l’atzar una lletra d’espuma del gran pot i elaborar en 
gran i amb tots els materials que els posem a l’abast (papers, cartrons, robes, etc.) la 
lletra que els hagi tocat.  
Totes les lletres resultants formaran un abecedari que exposarem a la sala infantil.   
 
Parada 2 
La parada dels llibres abecedaris 
A les capses de la paradeta es troben tots els llibres d’abecedaris publicats, aquí i a 
fora, que citem a la bibliografia. En mostrem una selecció, comentant-los i interactuant 
amb el públic. Ens entrenim més amb l’abecedari pop-up de Bataille, amb l’abecedari 
de la Kvĕta Pacovská i el de l’Àngels Ollé.  
Què es podrà fer en aquesta parada? 
Darrere d’aquesta parada hem posat una catifa i uns coixins perquè les famílies puguin 
seure amb calma i mirar i remirar els abecedaris de la parada. Val la pena perquè 
alguns són difícils d’aconseguir perquè no estan editats a casa nostra.  
 
Parada 3 
La parada de les paraules preferides 
En aquesta parada hi ha una pissarra que anuncia que tens la possibilitat d’estampar la 
teva paraules preferida, per penjar-la, guardar-la o regalar-la a qui tu vulguis. 
Des de la biblioteca prèviament hem elaborat uns tampons amb diferents tipus de 
lletres (tres abecedaris diferents) amb goma EVA i lletres de scrapbook. Darrere la 
parada hi ha unes taules preparades amb planxes i papers per poder estampar 
paraules. 
Les capses de davant de la parada són plenes de pots, cordills, llaunes i plastilina, però 
sense elaborar. 
Què es podrà fer en aquesta parada? 
Les famílies que s’aturin en aquest punt podran escriure les seves paraules preferides 
en diferents fulls, cartrons, etc.  
També podran convertir-se en botiguers del mercat preparant o elaborant els seus 
propis productes. És a dir, agafant bosses, pots o llaunes podran inventar noms de 
possibles coses a vendre al mercat, fer-ne les etiquetes, embolicant paraules... 
Tot allò que elaborin passarà a formar part del mercat.  
 
Parada 4  
La parada d’en Junceda 
En aquesta parada els expliquem que es venen caplletres. Concretament les caplletres 
que va fer el senyor Junceda ara fa molt de temps. Fem una petita presentació del 
llibre i de la repercussió d’aquest artista català.  
 



 
 
Què es podrà fer en aquesta parada? 
Les capses d’aquesta parada són plenes de petites paperines amb lletres. 
Concretament són fotocòpies de colors de les diferents caplletres de Junceda.  
També hi ha uns fulls retallats de paper xarol per construir una capseta de papiroflèxia.  
Aquí doncs, aquells qui ho vulguin podran buscar les caplletres que formen el seu nom, 
plastificar-les i guardar-les en una capseta que ells mateixos també hauran construït.  
 
3a PART 
Un cop hem presentat totes les parades, comentem a les famílies que som conscients 
que cadascú té el seu ritme i estil de passejar-se pels mercats. Per tant, el laboratori 
d’aquest dissabte no posarà cap pauta. Cada família pot moure’s lliurement per totes 
les parades i entretenir-se tant com vulgui en les seves preferides.  
 
4a PART  
A partir d’aquí i durant gairebé una hora de temps, les famílies han anat fent les 
diferents propostes. Des de la biblioteca hem anat vetllant perquè tot anés rodant 
però sense intervenir gaire en la feina dels assistents. 
Hem donat molt suport en tres tasques puntuals:  

- Instruccions de la capsa de papiroflèxia 
- Control del racó de pintures i tampons  
- Ús de la màquina de plastificar  

 
 
 


