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Recursos per treballar i explorar a partir del llibre

Si vols, envia’m com ha quedat a info@annallenas.com

Recurs 2. “L’arbre que creix”

Activitat creativa i imaginativa

Nens a partir de 3 anys i també adults

• Després de la lectura del conte...

• Fotocopia en DIN A3 o DIN A4 la imatge de la següent pàgina.

• Continua fent créixer una planta o arbre ben bonic del buit de la Júlia.

• Podeu posar en comú tots els arbres i plantes que han sortit i parlar 

sobre el què ha sortit o inspirat a cadascú. Té fulles? Arrels? Té flors? 

Fruits? Quins colors apareixen? Quin tipus de planta és? 

• Relacionar la creació amb la natura pot ser un tema de múltiples 

activitats a casa i a l’aula.





Les pèrdues estan presents a la vida i, desde petits és bo que les 

afrontem i entenguem com a part d’aquesta.               és un llibre 

que ens parla de la pèrduda emocional i de la capacitat de les 

persones per a superar-la, transformar-la i trobar-hi un sentit. 

Els nens també senten “el buit” intensament. Per exemple, davant un 

canvi d’escola, un amic que marxa de la ciutat o la mort d’una 

mascota. Parlar d’aquest sentiment i prevenir-lo pot ser bo per 

encarar-lo quan apareix a la vida. Ara bé, ull! si el nen acabés de patir 

la mort d’una persona propera  estimada, llavors no seria un bon  

moment d’explicar el conte, doncs la ferida està massa oberta. Un 

adult pot triar el moment en què vol accedir al llibre; el nen també ha 

de tenir la mateixa llibertat d’escollir el moment i no pas imposat per 

l’adult que, tot i amb bona intenció, podria ferir-lo.

              és un llibre il·lustrat tant per adults com per petits. La 

història en sí no té edat, però el texte és més adult, així que un 

consell si el vols explicar a nens molt petits, és versionar-lo amb les 

teves pròpies paraules. També pots explicar el conte només amb les 

imatges - sense text- i que siguin els nens els qui inventin i 

construeixin la història a partir d’aquestes.

Com explico
aquest conte als nens?
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