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L’avi i la Noa
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INTRODUCCIÓ
Aquest nou volum de les altes capacitats a l’escola inclusiva,
L’avi i la Noa, és un llibre tendre i dolç que mostra el vincle entre els
avis i els nets, i tracta un tema tan important com són les emocions i
les pors en els infants de l’etapa infantil o de cicle inicial de primària.
Els nens i les nenes amb altes capacitats senten d’una manera
molt intensa i extrema, tinguin l’edat que tinguin, donada la seva
disincronia entre la seva edat cronològica i madurativa. És, per això,
que és important poder parlar dels diferents sentiments i sensacions
que els nens viuen des de ben menuts.
Quan un nen amb dos anys et planteja, plorant, que se sent diferent com en Dumbo i que no comprèn què té de diferent en relació
als infants de la seva edat... Alça, Manela... Què li diem a aquest
menut que encara porta bolquers i xumet, però que ja ens presenta
aquest argument? Hem de poder parlar amb ells i conversar sobre
aquestes pors que els persegueixen ja de ben petits. Els contes són
una bona manera de fer aquest exercici, doncs permeten que la conversa flueixi amb naturalitat. També es representen problemàtiques
quotidianes del dia a dia a l’aula, properes a qualsevol infant.
Aquest llibre recull una col·lecció de contes, cadascun dels quals
té com a títol una emoció per tal de poder parlar de les diferents
sensacions que experimentem emocionalment. A més, cada conte,
donat que la Noa, la seva protagonista, és una nena amb altes capacitats, està nodrit de continguts d’història de la humanitat, de la mà
d’un avi historiador. Un avi que, amb la seva cultura i dolçor, embadaleix la seva neta i, constantment, desperta l’admiració de la menuda.
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Com la resta de llibres, presenta propostes didàctiques per treballar a l’aula els continguts curriculars, però, com sempre, des d’una
perspectiva creativa i dinàmica.
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La Noa
La Noa és una nena de cinc anys,
rosseta i de pell clara. Té els ulls
verds i la cara pigada. Li agrada molt
fer-se dues cuetes i que les gomes siguin diferents. Si fos per ella, cada
dia portaria un vestit, però la mare
no dona per a mitges. Cada dia arriben amb un estrip al genoll. Els seus
vestits preferits són els de coloraines
amb ratlles, amb formes geomètriques i flors. Com més virolats i vistosos, millor! Li agrada portar mitges i
de les gruixudes, amb ratlles primes
i sanefes de diferents tonalitats. És
ben discreta! La Noa és molt tímida i no li agrada cridar l’atenció. És
una nena vergonyosa, tot i la seva vestimenta. Quan agafa confiança
amb les persones és molt simpàtica i parladora, però, amb qui no
coneix, no bada boca. No li agrada estar amb desconeguts, perquè té
por que la puguin raptar. Els pares i l’avi sempre li diuen que no es
parla amb aquells que no coneixes, perquè poden fer-li mal. Fins i
tot, si està al cinema amb la família, no vol asseure’s al costat de
persones que no sap qui són, per si li poden fer mal. I ho diu en veu
alta:
―Ep, aquí no m’hi assec, que a la cadira del costat hi ha una
persona desconeguda!
El seu millor amic és el seu avi Josep i la seva amigueta d’escola
és la Sandra, amb qui sempre s’inventen històries a l’hora del pati i
juguen a ser els personatges que el seu avi li ensenya: els egipcis, els
grecs, els romans, els maies i els asteques. Les altres nenes mai les
entenen, perquè parlen de noms estranys, però elles dues s’ho passen
d’allò més bé jugant juntes, i creant noves i divertides aventures.
La Sandra és més gran que la Noa, però coincideixen sempre a
l’hora de pati i a la classe d’anglès extraescolar, on només hi van
elles dues.
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L’avi
A la Noa li agrada molt anar a ca l’avi Josep,
el pare de la seva mare. De cabells platejats i amb
ulleres de pasta marronosa, que sovint li cauen pel
septe del nas i mira per sobre d’elles. Un xic calb,
però no massa, alt i corpulent. Cada vegada que la
Noa el veu, es tira als seus braços com si fes temps
que no s’haguessin vist. No hi ha ningú millor i més
llest que el seu avi Josep. Pobre del que li porti la
contrària. Un dia, va sortir d’escola amb les cues
desfetes, perquè s’havia enfadat amb una nena
que es burlava de les ulleres del seu avi.
Ell sempre l’acompanya i la va a buscar a l’escola. De camí al col·legi i durant llargues tardes a casa seva, parlen i
parlen de mil i una coses. Junts són feliços. És el gran amic de la Noa.
A la Noa, quan li expliquen coses que li interessen, deixa de sentir-se
moixa. Saber, l’ajuda a calmar-se i s’oblida d’allò que l’amoïnava.
Quan l’avi Josep veu que té un mal dia, li ho nota a la cara, i sense
preguntar-li què li passa, comença a explicar-li coses dels avantpassats de la nostra història, perquè a ella li encanta. A, a més, l’avi és
feliç de poder compartir amb la nena els seus sabers sobre el nostre
passat i la història.
Ell era historiador i havia estudiat molt sobre avantpassats del
nostre món. A la Noa li explica contes sobre aventures que han passat
fa molts anys, i ella se l’escolta atentament, sense perdre’s ni una
paraula del que l’avi li narra. Són els millors contes del món, perquè
els explica l’avi, el millor que existeix en el seu món, més que els
seus pares, perquè ell és més gran, més savi, i sap com ajudar-la.
Què hi ha que sigui més fantàstic que un avi per a un net?

La fada Bruna
Ella és una bonica fada, pèl-roja i blanqueta de pell, amb els ulls blaus i el nassarró
aixecadet. Té els cabells rinxolats i llargs. Porta
un vestit verdós de seda i una preciosa capa. El
seu barret és del mateix color que el vestit i té
un vel lluent i bonic. És molt petita, tant, que
10

cap a la mà d’un nen petit. A més a més, brilla moltíssim! La seva
pols màgica pot il·luminar, fins i tot, un palau sencer.
És l’amiga màgica de molts nens. Els visita abans d’anar a dormir
i, amb el seu rellotge màgic, com el dels Reis d’Orient, fa que el
temps vagi enrere i així pugui explicar un conte de bona nit a molts
nens del món.
La seva nena preferida és la Noa, amb qui aprèn moltes coses i
comparteix els bons consells i aventures de l’avi Josep. És bonica,
dolça, tendra i sempre et sap treure un somriure de la boca. És intel·ligent i sap com entendre els nens que se senten tristos i desanimats. Sempre té un consell que els fa riure i els ajuda a que superin
els seus problemes i les seves pors. I tot i ser protectora i tendra, té
mà dura amb els trapelles que no es porten del tot bé.

El follet Frederic
El follet Frederic és el príncep de la pau.
És petit, de pèl rinxolat i pèl-roig, com la Fada
Bruna, i esquifit, prim com el dit petit. Té els
ulls marrons i la cara pigada, el nas petit i, de
vegades, porta unes ulleres verdes metàl·liques. Vesteix de groc canari, amb un barret
amb ploma blava, i un cinturó de pètals de
flors ataronjades. A més a més, és molt presumit.
És el rei dels nens tranquils i ajuda els entremaliats a millorar el
seu comportament. Fa que el son dels nens sempre sigui dolç i plaent,
i que els infants de tot el món descansin. Desprèn pau i tranquil·litat,
joia i amistat.
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PROPOSTA DIDÀCTICA

Avui ets el dissenyador de moda de la teva classe. Decora les
peces de roba dels personatges del conte al teu gust!
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FELIÇPERSEMPREMÉS
El follet Frederic i la fada Bruna viuen en un món molt màgic.
Ells són els reis de la pau i la felicitat del seu món: Feliçpersempremés. Un lloc molt petit i bonic on no es pot estar trist.
Feliçpersempremés està dividit en dues parts: el bosc, que és on
hi ha les cases de les fades i els follets, i la ciutat, on hi ha els carrers,
amb botigues i restaurants, i moltes placetes. Cadascuna rep el nom
d’un sentiment: felicitat, alegria, por, pena, vergonya, fàstic...
A les cases dels follets i les fades hi ha un radar d’emocions que
llegeix com se sent cadascú. En Frederic i la Bruna reben, a la seva
tablet, els missatges dels radars. Aleshores, cada matí, quan llegeixen els informes de com estan els seus habitants, es posen a treballar
de valent. Primer, visiten els que estan tristos i els donen solucions
per als seus problemes. Si aconsegueixen treure’s de sobre la pena,
els donen un diploma! Cada vegada que n’aconsegueixen un, van sumant punts. Al final de la setmana, el diumenge, tots els que han
rebut el “Diploma als herois que s’esforcen per fer fora la tristesa i
lluiten per la seva felicitat” tenen, de regal, una festa amb una deliciosa manduca i ballaruca de la bona! Saber fer fora la tristesa té
premi! Quan arriben a 100, tenen una setmana de vacances a l’hotel
de la ciutat. Objectiu: ser feliços!
Quines són les maneres per treure somriures als habitants de Feliçpersempremés?
Cada any fan un concurs entre els habitants de Feliçpersempremés. Els demanen que pensin maneres de fer riure i ajudar els seus
amics a estar contents, si tenen un dia mixixo-mixaixo. Hi ha vuit
guanyadors, i l’any següent no s’hi poden tornar a presentar perquè
faran de jurat. Així doncs, els vencedors decidiran, en el proper concurs, els trucs més divertits per a fer riure els habitants de Feliçpersempremés.
Quan algun dels jocs és molt i molt divertit, se segueix utilitzant,
perquè si fa riure... és el que importa! Els jocs guanyadors d’aquest
any han estat els següents:
1. El joc de les pessigolles a la panxolina.
13

2.
3.
4.
5.
6.

El joc dels acudits.
El joc d’inventar-se paraules divertides.
El joc d’inventar-se missatges secrets.
El joc de pensar com fer que un cocodril somrigui.
El joc de com furgar-se el nas amb educació i sense que et
vegin (aquest és dels més divertits!).
7. La súper guerra de pessigolles a les aixelles i a la planta dels
peus.
8. Converses de peterrots i burilles (molt eficaç entre els nens,
però de vegades també entre alguns adults!)

Els que, de bon matí, ja estan alegres i contents guanyen punts
de pols màgica per anar a la zona de jocs de fades i follets de la
ciutat. Hi ha la zona de menuts, amb cangurs per als més petits i
monitors divertits per als nens, i la zona d’adults.
Al vespre, tothom acaba alegre i content, no se’n va mai ningú a
dormir trist. Això és una cosa molt i molt important, i cal celebrarho. Abans d’anar al llit, es fa una dansa a la ciutat. Tots van a la
Plaça de la Gran Felicitat a fer el ball “Feliç com un anís d’un gran
pastís de trencadís”. Després de la dansa, es prenen un suc que té un
nom molt divertit: “El panxacontenta”, perquè tothom dormi joiós i
tingui un somni dolç i venturós.
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Un cop ha acabat aquesta dansa, la fada Bruna i en Frederic viatgen al planeta Terra a visitar els petits i desitjar-los que tinguin un
bon son.
Com que d’habitants tristos, en el seu món, se’n lleven ben pocs,
la seva ruta de visites s’acaba ben aviat. Per tant, durant el dia, es
dediquen a provar combinacions de productes màgics del bosc, per a
crear beuratges que donin felicitat als seus habitants. N’hi ha de tot
tipus de sabors: dolços, àcids, salats, agres, amargs, picants... Tot
s’hi val! I alguns són per prendre frescos, d’altres calentons i, fins i
tot, naturals. Cadascú té un gust diferent! Es tracta de trobar els
ingredients adequats per a cada paladar!
Així viuen a Feliçpersempremés, un món alegre amb fades i follets!

PROPOSTA DIDÀCTICA

El menú de la felicitat
Escriu un menú de la felicitat. Has de posar: un aperitiu, un primer plat, un segon plat, unes postres i una beguda.
Per exemple:
Aperitiu:
Patates de l’hort de l’alegria de l’avi Tonet amb salsa de
bombolles que fan pessigolles
Primer plat:
Sopa de bon rotllo
Segon plat:
Truita d’il·lusió
Postres:
Gelat de germanor
Beguda:
Suc de dolçor i joia o aigua de pessigolles divertides
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