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Autor: © Joan de Déu Prats
Il·lustracions: © Fotografies propietat de l’autor
Propostes didàctiques: © Nathalie Pons Roussell

Podeu veure un resum del llibre, així com també de la biografia
de l’autor, a l’apartat web de llibres publicats.
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PROPOSTES DIDÀCTIQUES
1. El Cel de les Paperines és un títol ben curiós, has descobert d’on ve?
Proposa’n algun altre que creguis que també s’hi adiu.

2. En Joan de Déu ens explica els records de la seva infantesa. Aquest llibre és
una biografia o una autobiografia? Escriu algun record dels teus primers anys
que també vulguis compartir.
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3.
a) Per Pasqua l’autor rebia ous de xocolata, ja que tenia parents que venien
d’Alsàcia; avui en dia això és una cosa corrent i fins i tot trobem mones que
van decorades amb aquesta mena d’ous. Sabries explicar, però, com eren
abans les típiques mones catalanes? Ho pots preguntar als pares o als avis.

b) També ens explica l’autor que, quan era petit, anava a beneir
el palmó. Hi vas tu també, a beneir el palmó o la palma?
Sabries explicar d’on ve, aquesta tradició?

4. En Joan de Déu recorda una pel·lícula que li va agradar molt quan era petit i
en la qual diuen la paraula més llarga qua he sentit mai:
“Supercalifragilisticoespialidoso”. En saps el títol?

a) Digues ara el títol d’una pel·lícula que t’hagi agradat molt i explica’ns
per què.
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b) Quina és la paraula més llarga que saps?

5. Quin personatge dels contes és el que fa més por a l’autor i
provoca que no vulgui ni mirar-se el cromo on surt?
Has tingut també por d’algun personatge del món dels
contes? De quin i per què?

6. L’avi de l’autor té diferents afeccions, les recordes? Entre d’altres, li agrada
explicar acudits i en Joan de Déu en recorda uns quants i els explica en el
llibre. Ara et toca a tu, escriu un acudit ben divertit. Podeu llegir-los a classe,
en veu alta, si al professor li sembla bé.
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7. Al llibre sovint es fa referència a la guerra civil, i, pel que s’explica, sabem
que les famílies van patir molt i que hi va haver molts morts; fins i tot l’avi de
l’autor va estar tancat en un camp de concentració. Per què creus que hi ha
guerres? Creus que han de continuar existint? Quina solució proposes?

8. Una altra cosa que agradava molt a l’autor era anar a collir bolets.
a) Digues el nom de 7 o 8 bo9lets que coneguis (ho pots mirar a
alguna enciclopèdia).
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b) Sabries fer ara una sopa de lletres on surtin tots aquests noms? Un cop
corregides pel professor, us les podríeu intercanviar i mirar de resoldre les
dels companys.
Sopa de lletres:

9. Quan l’autor va al poble de l’àvia, ens explica
les diferències entre el món rural i el món
urbà. Creus que actualment hi ha gaires
diferències entre viure en un poble o en una
ciutat? Quines? Explica’ns els avantatges i
desavantatges de cadascuna.
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10. Per la Festa Major, al poble de l’àvia es posava foc a les banyes d’un bou.
Creus que actualment es podria fer? Què en dirien, les protectores
d’animals? Què en penses, tu?

11. Tots recordem el conte que més ens agradava que ens expliquessin quan
érem petits, el de l’autor és un en què surten tres conillets. Et recordes de
quin t’agradava més escoltar? Fes-ne un resum.
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12. En Joan de Déu és el primer dels germans, recordes quants en tindrà?
Com es diuen? Saps si va tenir gelosia? Què li va passar? Has tingut
gelosia alguna vegada? Explica el perquè.

13.
a) Com s’anomenen les masies a Andalusia?

b) Sortida: Barcelona
Arribada: Arahal

Marca en un mapa el recorregut que fan per anar a veure la tieta Pilar a
Andalusia.
Busca en un atles on es troba situat el poble d’Arahal.
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14. Al llibre hi ha una mort que afecta en Joan de Déu. De qui es tracta?
Què sent?

15. En Joan de Déu ens enumera totes les seves
joguines preferides, en recordes alguna? Quines
són les que t’agraden més a tu?

16. Als últims capítols ens parla de dues festes que actualment es continuen
celebrant: Nadal i Sant Joan.
a) Escriu què fas durant aquestes festes.
b) Digues dites populars que s’hi relacionin:
Per exemple:
Per Nadal,
cada ovella al seu corral.

Les herbes de Sant Joan
tenen virtuts tot l’any.
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17. Elabora l’arbre genealògic de l’autor i després prova de fer el teu (mira les
pàgines 11-12).
Un arbre genealògic és una taula que exposa dades genealògiques d'un
subjecte o d'un matrimoni d'una manera organitzada i sistemàtica. Pot ser
ascendent, és a dir que mostra els avantpassats del subjecte d'estudi, o
descendent, és a dir que mostra la seva descendència.

Pàgines web recomanades:
Pàgines web per a saber més coses dels bolets:
http://www.tocatsdelbolet.com/
Pàgina web per a fer una sopa de lletres de bolets:
http://www.xtec.es/~jgaldean/col.leccio/Col.leccio%20bolets%202/FItxes%20de
%20treball/fitxa%20de%20treball%2018.htm
Pàgines web per a treballar l’arbre genealògic:
http://educalia.educared.net/edu2/externs/ciudadania/cat/albumes.htm
http://www.catedu.es/gestor_recursos/public/lye/ficha_lye/ficha.php?id_lye=7

10

11

12

