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Resum

Un cagarro i una cagarro tenen un fillet de qui esperen grans gestes gràcies a una sola de 

sabata. El que passa és que les coses no són sempre ben bé com sembla.

Idees per treballar el text

La mida d’un elefant, la mida de la tifa d’un elefant!

Les mides de les femtes dels animals domèstics. 

Els llocs on passegen els gossos i les pistes que en deixen, el mapa de la zona.

Les ciutats vistes des de l’aire, mapes i la nostra ciutat al Google maps.

Els Alps i les muntanyes més altes, els nombres grans respecte de l’alçada.

Idees per treballar la il·lustració

Les sabates, la mida de la passa en longitud i en alçada. 

Els nombres de les sabates com a expressió de la mida del peu. 

Els dibuixos de les soles de les sabates. 

Altres recursos

A l’enllaç podeu Les sabates trobar-hi l’experiència feta al CEIP L’Olivera, de Cabrils per Ferran 

de Pedro i  presentat a la VI Jornada del Grup Perímetre de Girona el 2008

També una experiència del CEIP Roafonda a l'enllaç Sabates Rocafonda
Contes per enllaçar 

La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap.  Wolf 

Erlbruch, Ed Kalandraka  la talpeta (15-06-2009) Un clàssic de la 

il·lustració i el sentit de l’humor desacomplexat.

Sabates    Glòria Fort.  Ed La Galera  

Una petita joia on un nen ens explica qui són i com són els 

membres de la seva família a partir de les seves sabates. Si analitzem les il·lustracions amb els 

nens i nenes ells mateixos van plantejant petits problemes que es van resolent amb les 

intervencions del grup.

http://www.unamadecontes.cat/demo/show_video/98
http://www.tv3.cat/videos/836239/El-cagarro-Asgrunal
http://bibliocolors.blogspot.com/2009/02/curtmetratge-de-la-talpeta-que-volia.html
http://www.youtube.com/watch?v=MVTuw90jri0
http://issuu.com/maymeri8/docs/unitatdid_cticalessabates

