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FITXA DE LECTURA: 
 “AQUESTA HISTÒRIA ÉS LA PERA 

 

Continguts que pots treballar amb aquesta activitat: 
Àrea ciències socials. Bloc 2: El món en què vivim; 
Bloc 3: Viure en societat. 
Àrea Llengua castellana i literatura. Bloc 1: Comunicació oral: 
parlar i escoltar; bloc 2: Comunicació escrita: llegir; bloc 3: 
Comunicació escrita: escriure. 
Àrea valors socials i cívics. Bloc 2: La comprensió i el respecte en 
les relacions interpersonals; bloc 3: La convivència i els valors socials. 
 

Necessitem: 
Conte "Aquesta història és la pera". 
Pòster del conte "Aquesta història és la pera". 

 
Consideracions prèvies per a l'educador/a: Penjar en un 
lloc visible de l'aula el pòster amb les il·lustracions del conte, perquè 
servisquen de suport a l'hora de narrar la història. Desenvolupament: 
 

1ª Fase 
Llegir el conte "Aquesta història és la pera" amb l'ajuda del pòster. 
 
Després de la lectura del conte i per a posar-nos en el lloc de les 
fruites i les verdures que són descartades farem una activitat senzilla: 
 
En un grup gran els demanem que pensen: 
 

• Una tasca/activitat/esport… que els agrade i que tenen facilitat 
per a fer-la: Quant de temps fa que la practiquen? Quins 
esforços han hagut de fer per a aprendre-la? 

 
Posar en comú i reflexionar a partir del plantejament següent: 

• Imagina que pel teu aspecte físic et descarten perquè faces 
aquesta tasca o activitat que tant t'agrada i no et donen cap 
oportunitat de demostrar el que saps: com et sentiries? et 
semblaria just? què faries per a defensar-te? 
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2ª Fase 
Reprenem la història del conte i reflexionem en gran grup sobre el 
contingut, i el relacionem amb el treball durant la primera fase de 
l'activitat: 
• Qui viu una situació semblant en el conte? Qui són descartats 
pel seu aspecte físic? 
• Com creieu que se senten aquestes fruites i verdures? 
• Penseu en el que heu treballat en la primera part de l'activitat: 
us serveix per a posar-vos en el lloc dels aliments que són 
descartats? 
• En quins dos moments del conte apareixen exemples de 
malbaratament d'aliments? Quins són els motius que fan que aquests 
aliments acaben al fem? 
• Alguna vegada heu vist a casa que es tire menjar al fem?; i a 
l'escola?, i en algun altre lloc? 


