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PER A QUI ÉS 
AQUEST LLIBRE? 

SINOPSI 
DE L’ARGUMENT 

PER QUÈ CONVÉ 
LLEGIR AQUEST LLIBRE? 

Clariana Parc Joaquina Barba Imaginació 
i creativitat  

Sentit d’iniciativa 
i esperit emprenedor

Per als més menuts, de 
qualsevol nivell, perquè 
el llibre té una estructura 
senzilla i un vocabulari 
fàcil d’entendre. Especial-
ment recomanat per a qui 
li agraden els jocs i somiar 
desperts.

Els avis d’Enric li han con-
tat la història d’un antic 
parc d’atraccions que fa 
molts anys va aparéixer 
màgicament durant un 
dia. La nit de Sant Joan, el 
xiquet demana a la foguera 
que el parc torne a aparéixer. 
El seu desig es farà realitat 
i Enric viurà diverses aven-
tures a les atraccions en 
companyia de la simpàtica 
Estel, el mico Charlie i els 
entremaliats bessons Lluc 
i Gabriel.  

Perquè, a través d’un viatge 
fantàstic per un parc 
d’atraccions molt especial, 
ens recorda la força de la 
imaginació dels xiquets.  

Al principi, Enric es creu 
que Maduixa és, en reali-
tat, una bruixa pel rostre 
que té i la roba que porta. 
Però, després de parlar 
un poc amb ella, s’adona 
que en realitat és una fada. 
Demanarem als alumnes 
que expliquen per què és 
una equivocació jutjar les 
persones tenint en compte 
només l’aparença física.

INDIVIDUAL

Després de llegir la història, demanarem als alumnes que re-
corden almenys tres de les atraccions a les quals puja Enric 
i que expliquen si creuen que són divertides o no i per què. 

PARELLES

Proposarem als alumnes que dissenyen un parc d’atraccions 
propi. Per a fer-lo hauran de: 
• Triar un nom.
• Pensar les atraccions que hi hauria.
• Decidir a quina part del seu poble o ciutat el podrien situar.

GRUP

Al principi, Enric es mor d’avorriment perquè no està amb els 
seus germans. Els demanarem que s’organitzen en dos grups 
segons si tenen germans o no en tenen. Cada grup haurà de 
fer una llista amb els avantatges i els inconvenients de tin-
dre germans i de no tindre’n. Després, comprovarem si els 
dos grups hi estan d’acord. 

GRUP

Al poble dels avis d’Enric conten la història del Clariana Parc, 
l’antic parc d’atraccions que va aparéixer durant la nit de 
San Joan. Direm als alumnes que pregunten als pares i als 
avis si coneixen alguna llegenda semblant del seu poble o del 
seu barri. L’endemà, els demanarem que les conten totes 
a classe i debatrem si són històries reals o no. 

El poder 
de la imaginació

PROPOSTA D’ACTIVITATS 


