Baix Camp i Ribera d’Ebre

Proposta didactica
1 . El Nic és un ruc català, una espècie que gairebé ha estat en vies d’extinció.

Coneixes altres espècies d’animals en vies d’extinció? Què creus que es pot fer per
a protegir-les?

2. El Nic viu a Girona i el Jordi se l’emporta a Vinyols. Localitza un possible
recorregut a un mapa entre totes dues localitats.

3. Assenyala 3 refranys o frases fetes sobre rucs que apareguin al llibre. Coneixes
més refranys sobre altres animals?

4. Rucs famosos: el Nic n’esmenta alguns. Quins? Busca’n més informació.
5. Al llibre es parla d’un pintor i d’un arquitecte molt famosos. Quins? Anomena
alguna obra de cadascun d’ells.

6. Posa una mica d’imaginació: inventa un altre final per a l’episodi del Nic i la
Ginesta.

7. A Ginestar el Nic i tota la tropa assisteixen a la celebració dels 3 tombs. Saps
si aquesta festivitat se celebra al teu poble? Quan i com es desenvolupa?
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8. A Miravet els protagonistes coneixen com es treballa artesanalment la ceràmica.
Busca informació sobre altres oficis artesanals.

9. El riu Ebre. El Jordi explica una mica com és aquest riu. Assenyala en un mapa
tot el seu recorregut, des del seu naixement fins a la desembocadura.

10. El Nic recita el primer fragment de “La canción del pirata” de Espronceda.
Busca-la sencera i recita-la. Quines històries de pirates coneixes?

11. Al Nic li agrada molt llegir. Has llegit algun llibre dels que esmenta? I a tu,
t’agrada llegir? Quin llibre li recomanaries?

12. El Nic llegeix, però no ha entrat mai en una biblioteca. I tu, en coneixes alguna?
Tens carnet d’usuari?

13. Què menja el Nic? Què no pot menjar? La seva alimentació és molt diferent
de la teva?

14. A Miami el Jordi explica una història sobre una princesa convertida en serp.
Quines altres històries de princeses coneixes?

15. El llibre està basat en aventures reals, però també pots trobar històries inventades
per l’escriptora. Sabries destriar quines van succeir de veritat i quines són ficció?

16. Quin dels episodis t’ha agradat més? Per què?
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