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Resum
Un noi ric i avorrit convida a un nen molt pobre a menjar amb ell. Fa veure que porten un plat
rera un altre però de veritat no duen res. El nen pobre, amb bon criteri li segueix el joc fins que
troba la manera de donar la volta a la truita.
Idees per treballar el text
1001, la xifra i la seva relació amb els “Contes de les 1001 nits”
Tenir un problema, guanyar-se a un mateix: el jocs del solitari
Poca roba i molta gana: tenir l’estómac a 0
Una amistat més rodona que una pilota; anàlisi de la metàfora.
Análisis i descomposició de l’esfera: un desplegament inacabable. Es pot treballar amb pilotes
de plàstic i amb les de futbol, bàsquet, volei o d’altres esports, els seus dissenys són diferents i
donen visions diferents sobre els cossos rodons i de les possibilitats dels polígons per fer
tessel·lacions.
Idees per treballar la il·lustració
Composició de llocs i personatges amb figures geomètriques.
Composició de figures a partir d’una unitat bàsica antropomòrfica (dactilars)
Esferes i punts, una mateixa cosa? Carcterístiques i diferenciació.
Altres recursos
Dites i històries que tenen a veure amb la numeració a: Del número 0 al 99. Fem comptes
amb els contes. Claudi Alsina. Ed GRAÓ
Exemples d’il·lustració fent servir figures geomètriques a l’enllaç Composicionsgeomètriques
I de jocs de cartes a Elprimersolitari
Conte per enllaçar :
Dos ratones, una rata y un queso. Claudia Rueda. Ed Océano
Dues rates miserables i afamades es troben un tros de formatge a un abocador.
Com que no es posen d’acord accepten l’ajuda d’una rata més gran per fer la
partició. El resultat ens apropa a les particions ilimitades amb conseqüències
plenes d’humor i amb un final … no ben bé feliç però com a mínim exemplar.

