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L’obra
Títol La girafa del coll curt / Autora Hermínia Mas / Il·lustradora Mercè Arànega / ADR, 5 / 64 pàgines
L’autora
Hermínia Mas (Casserres, 1960) és poetessa i narradora.
Ha guanyat premis de poesia, com el Miquel de Palol (1995), el Caterina Albert (1993) o el Tardor (2004).
També n’ha guanyat de narrativa, entre els quals destaca el premi Folch i Torres (1999), que va obtenir per
l’obra Ulldevellut, escrita conjuntament amb Josep-Francesc Delgado; una història amb rerafons ecològic situada al Berguedà del 1920 i que té com a protagonistes una noia i un ós.
Els seus contes curts, aplegats sota el títol de El secret de la persiana, tracten els problemes quotidians dels
joves i dels adults: la pobresa, l’atur, les relacions amoroses, i ho fan sovint amb tendresa i humor.
Dels seus llibres per a nens, entre els més coneguts hi ha La girafa del coll curt, una història sobre la marginació i la integració, La bruixa que no sabia riure, o E-mail de Buenos Aires, una novel·la d’intriga que té com
a protagonista una nena adoptada que va coneixent esdeveniments del seu passat.

Argument

Temes

L’Ester era una girafa que tenia el nom curt, el coll
curt, les cames curtes, en definitiva, tot curt.

• L’amistat.

El llibre relata els problemes que té l’Ester per tenir
el coll curt. Molts d’aquests problemes vénen de les
seves amigues, ja que no l’accepten al grup.
Ella cada vegada està més trista, fins que un dia tot
canvia. Hi ha una cosa que tan sols l’Ester pot fer.
En aquell moment és quan s’acaben els problemes
i és acceptada al grup. Les amigues finalment aprenen que cadascú té les seves virtuts i els seus
defectes.

Comentari
La girafa del coll curt és un llibre encantador i molt
atractiu per les seves boniques imatges i també pel
seu contingut. És un text tendre, clar i que està
pensat per poder-ne fer una segona lectura, la qual
és la més interessant i didàctica. És un llibre ideal
per treballar els valors humans amb els petits i no
tan petits.

• La sociabilitat.
• La generositat.
• Les diferències que hi ha entre les coses, els animals i les persones.
• Les baralles que aquestes diferències poden generar.

Reflexions
És un conte molt ben estructurat, amb una protagonista ben trobada: la girafa. S’ha de tenir en
compte que tot allò que fa referència a animals
agrada molt als alumnes. El tema que tracta, els
problemes de l’Ester per ser acceptada al grup, és
molt proper als nens i nenes d’avui, ja que conviuen amb persones d’altres països i cultures i amb
nens amb problemes físics i psíquics.
A través del conte i amb encert, l’autora ens endinsa a
conviure amb les persones diferents a nosaltres. Amb
la diversitat s’aprèn molt de la vida i de la realitat social.

Ens enlairem
1. Observa atentament el llibre i contesta les preguntes
següents:
• Títol:
• Autora:
• Il·lustradora:
• Editorial:
• Quina característica destacada tenen les girafes al seu cos?

• Per què creus que tenen el coll tan llarg?

2. Què ens pot explicar aquest llibre?
Escriu a les línies següents de què creus que tracta el llibre que
llegiràs:

En ple vol
1. Com era l’Ester?
Omple els espais buits que trobaràs a continuació amb les paraules que creguis convenients:
L’Ester era una

que tenia el nom
curt, les cames

...,

Les altres girafes tenien els

, el
curt.

llargs. Es deien Elisenda o

Margarida, o Jerònima, o Berenguera, o Brunissenda, o Ermessenda, o
Clemència, o Pesonella...
I totes tenien unes

i un

llarguíssims.

2. Quin embolic!
Ordena les paraules que trobaràs a continuació i llegeix la frase
que s’hi amaga:
a. no L’Ester normal. girafa una és

b. companyes se’n d’ella. Les reien seves

c. tenia L’Ester no les tenien altres girafes. que qualitat una

Aterrem
1. Vertader o fals?
Digues si són vertaderes o falses les frases següents:
— L’Ester no volia ser com les seves companyes.
— La resta de girafes finalment es van avergonyir d’haver-se rigut de l’Ester.
— L’Ester ha de veure l’aigua de les vores, que és la més neta.
— L’Ester tenia el coll fort i podia ajudar les altres girafes a aixecar-se.

2. Semblances i diferències:
Compara l’Ester amb la resta de girafes del seu grup i escriu les
tres semblances i les tres diferències més destacades que hi veus.

Semblances

Diferències

Taller de creativitat
Ara et toca a tu!!!
Ja saps com és l’Ester i quins trets la fan diferent a la resta de
girafes. En el requadre que trobaràs a continuació has de dibuixar una girafa com l’Ester (et pots ajudar de les il·lustracions del llibre) i una altra de més habitual com les que pots
veure al zoològic.

Suggeriment d’activitats
Ens enlairem
Amb les propostes que figuren sota aquest epígraf
es pretén presentar el llibre d’una manera que estimuli la lectura.
— Els animals. Aquest és un bon llibre perquè cadascú demostri el coneixement que té dels animals i sobretot del coneixement específic de les
girafes. Podem demanar-los que investiguin sobre aquest animal tan entranyable i alhora desconegut, i es poden plantejar qüestions com les
següents: és un animal mamífer?, quin tipus d’aliments menja?, en quines zones habita?, etc.
— Sortida al zoològic. Amb l’excusa de parlar sobre
les girafes i de retruc sobre altres animals que
habiten en les mateixes zones, seria un bon moment per organitzar una sortida al zoològic. El
zoològic és un espai ideal per poder observar en
primera persona tots aquells animals que només
podem veure en llibres, enciclopèdies, documentals, etc. Creiem que seria una bona oportunitat
perquè els alumnes aprenguessin d’una manera
diferents i engrescadora.

En ple vol
En aquest bloc de suggeriments trobarem activitats
que podem anar presentant a l’aula a mesura que
els nostres alumnes llegeixin el llibre.
— Vocabulari. Proposarem als alumnes que busquin
les paraules del text que no els quedin clares. Els
demanarem si entenen el significat de paraules
com: cantarella, malintencionada, sabana, liana,
entortolligar, traveta, gosar, generosa, etc.
— Altres llibres relacionats amb els animals.
Demanarem als alumnes que facin una mica de

memòria i pensin altres llibres que han llegit en
què el protagonista o la protagonista també és
un animal. Farem un llistat a la pissarra de tots
els títols esmentats. Intentarem que cada alumne o alumna en digui un i intenti explicar la història oralment. Si tenim dificultats per trobarne, els demanarem també exemples de pel·lícules
de dibuixos en què el protagonista o la protagonista sigui també un animal i els preguntarem
què els ha agradat més i què els ha agradat
menys de cada història.

Aterrem
Una vegada que els nostres nens i nenes hagin
acabat de llegir el llibre, també podem suggerir activitats.
— Les desigualtats. Aquest és un bon llibre per parlar amb els nens i nenes de la classe sobre les
desigualtats entre persones, animals... Tots hauran comprovat que l’Ester és diferent però per
aquest motiu no és ni millor ni pitjor que la resta, sinó d’una altra manera. Demanarem als
alumnes que comentin què els ha semblat el
comportament de la resta de girafes. Com s’haurien comportat ells o com ho fa quan veuen una
persona amb alguna discapacitat o simplement
amb algun fet diferencial al carrer?
— Què passaria si... Demanarem finalment als nens
que inventin un altre final per al llibre. Que s’imaginin que l’Ester té una altra qualitat que la
fa diferent, però que també pot ajudar a la resta
de girafes. En grups de tres els demanarem que
en destaquin dues i que raonin la seva tria. Per
acabar, cada nen i nena haurà de fer-ne un dibuix que demostri aquesta diferència.

Solucionari
Ens enlairem

Aterrem

1. Respostes lliures.

1. Fals.

2. Resposta lliure.

Vertader.
Fals.

En ple vol
1. girafa, curt, coll, curtes, tot, noms, cames i coll.
1. a) L’Ester és una girafa normal.
b) Les seves companyes se’n reien d’ella.
c) L’Ester tenia una qualitat que no tenien les altres girafes.

Vertader.
2. Semblances: Són girafes, tenen cua i el cos tacat.
Diferències: L’Ester té el coll curt, no pot veure l’aigua del centre de la bassa i no arriba a les branques
més altes.

Taller de creativitat
Resposta lliure.

Fragments especials
Però l’Ester era diferent. Quan havia nascut, també li havien posat un nom llarg: Estefania.

I també havien descobert que el que importava no
era el que podien fer les girafes, sinó com eren.

Però en veure que no li creixien ni el coll ni les cames, els va semblar que un nom tan llarg no faria
per a ella, i aleshores van buscar-li’n un de curt i li
van dir Ester. (pàg. 11)

I l’Ester era valenta, generosa...
I un munt de coses més que a partir d’aquell dia les
seves companyes van poder anar descobrint. (pàg. 57)

I l’Ester, que sabia bastant de dissimular, feia veure que no ho sentia. Però per dins notava que li venien ganes
de plorar.
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D’aquell plorar sense llàgrimes, que és el més empipador dels plorars, perquè ningú no ens pot consolar. (pàg. 21-22)

