
a casa... quin comboi!

Què està llegint el teu fill o filla?
El poemari Versos que van i vénen gira al voltant del moviment. I és que les persones 
ens movem contínuament: fem viatges llargs per a visitar llocs allunyats i, també, viat-
ges curts. Utilitzem vehicles diversos. Alhora, cada dia recorrem camins, trajectes d’ana-
da i tornada dels quals no som tan conscients. Els poemes reflecteixen itineraris i experi-
ències amb què de segur s’identificaran els infants a qui van adreçats. A més, gaudiran 
en comprovar com persones i objectes van i vénen seguint el ritme d’uns versos viatgers.

Idees senzilles i divertides per a gaudir en família

Investiguem
Entre tota la família, triarem dos llocs que ens agradaria visitar. Un d’ells ha d’estar relativament 
prop de casa nostra i l’altre a molts quilòmetres de distància. Una vegada els hagem escollit, pen-
sarem quins mitjans de transport necessitaríem per a arribar-hi i quin seria el trajecte més senzill. 
Podem consultar un mapamundi o una bola del món perquè siga més visual i entenedor per als 
menuts. En acabant, llegirem en veu alta un poema que tinga relació amb cada una de les destina-
cions bé pel mitjà de transport emprat o bé pel recorregut o monument que s’hi trobe.

Organitzem un recital poètic
Cada membre de la família triarà un poema, el que més li haja agradat, i tractarà de memorit-
zar-lo i buscar algun objecte que tinga a casa que hi tinga alguna relació: un joguet, una peça de 
roba, un dibuix... Tot seguit, prepararem l’espai per a portar a terme el recital. Posarem música 
clàssica de fons, jugarem amb la intensitat de la llum, crearem un ambient acollidor i seurem 
formant un semicercle. Per torns, cada membre se situarà al mig dret i recitarà el poema escollit 
fent ús de l’attrezzo que prèviament haja preparat.

Aprenem de la pantalla
Fina Girbés és una escriptora valenciana que ha publicat nombroses obres. Amb l’ajuda d’Inter-
net, buscarem altres poemaris de l’autora i aprendrem més sobre ella amb el suport dels vídeos 
de YouTube en què ix entrevistada. Tot seguit, anirem a una llibreria o a una biblioteca per a llegir 
algun altre llibre que ens haja interessat i ens informarem de properes presentacions de llibres o 
animacions lectores a les quals puguem assistir.

Més idees
Jugar a les endevinalles i aprendre embarbussaments són activitats molt entretingudes. A partir 
de les endevinalles del poemari, en buscarem d’altres o farem memòria i, asseguts en rogle, juga-
rem a tractar de resoldre-les. Podem donar alguna pista si cal o fer algun gest o mímica. Repetir 
en veu alta embarbussaments sol ser molt divertit. Internet i preguntar als majors són fonts que 
ens poden resultar ben útils si la memòria ens falla i no en recordem massa.

Informació
En l’espai Emociona’t (www.bromera.com/emocionat) trobareu vídeos sobre com fomentar la lec-
tura a casa i divertir-vos amb els vostres fills i filles.
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