Relació amb l’eix del Pregó:
La ciutat amiga de la solidaritat.
Recurs poètic:
Descripció, comparació, metàfora

2.1. Suggeriments per al treball del repte
ENDEVINALLES
1- Presentació. Ara sentireu dues endevinalles. En què us fan pensar?
2-Introducció de pistes. Totes dues endevinalles fan referència a
menjars.
Solució endevinalla 1: la xocolata.
Solució endevinalla 2: les cireres.
3- Gaudi de saber-ne la solució.
tornem-les a escoltar.

Ara que sabem de què es tracta,

4- Treball d’aprofundiment: memoritzar-les per poder-les dir a casa o a
altres companys, mestres, etc. També es poden copiar per aprendre-les.

CONVERSA
Sobre el què: relacionar les solucions de les endevinalles amb l’eix:
Barcelona, ciutat amiga de la solidaritat. Es poden relacionar amb la
falta d’aliments per a moltes persones, amb el comerç just (xocolata) i
amb el consum de proximitat (cireres), entre d’altres. El menjar és molt
proper als infants i serveix per trobar exemples que fomentin la
solidaritat.
Sobre el com: fomentar la descripció d’objectes, persones i llocs amb
l’ús d’adjectius i comparacions.
N’hi ha moltes de lexicalitzades que es poden fer conèixer, com per
exemple És bo com un tros de pa; és sord com una campana.
Al costat d’aquestes expressions tan conegudes els infants poden crearne de pròpies fent ús de la seva imaginació.

REPRODUCCIÓ i CREACIÓ
Amb l’objectiu de jugar a Qui és qui? es pot organitzar l’aula amb
parelles per descriure altres companys de la classe, mestres o
personatges famosos de manera secreta.
Després es pot seguir la modalitat del joc de llegir les descripcions i
endevinar de qui es tracta, o bé l’altra modalitat, que és fer preguntes
que només es poden respondre amb sí o no per anar descartant
possibilitats i endevinar el personatge.
Serà bo tenir present que les descripcions tenen més força i potencien
més la imaginació quan s’enriqueixen amb adjectius i amb
comparacions.

2.2. Ampliació i recursos complementaris
Trobareu una versió del joc Qui és qui? per ordinador al següent enllaç.
Encara que és molt simple, requereix conversa i anàlisi per jugar-hi. És
recomanable jugar-hi per parelles.
http://www.credacperebarnils.com/node/10
Es pot llegir el següent poema que descriu una cara i fixar-se en la
comparació que dóna originalitat i força al poema: “sorgeix el cabell
com un gargot damunt el cercle del cap”.
El cap
és un cercle. Dos cercles
amb un punt al mig
són els ulls. Dues ratlletes
figuren el nas i una ratlla
la boca. Sorgeix el cabell
com un gargot damunt
el cercle del cap.
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