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www.peretarres.org/doneshistoria

Com a entitat educativa que treballa amb infants i joves som conscients de la importància dels refe-
rents per als nois i noies a l’hora de conformar els seus valors, la seva identitat i la seva mirada del món.  
Hi ha més referents masculins que femenins en diversos àmbits com la ciència, la cultura, la política, etc. Cer-
tament, hi ha hagut poques dones reconegudes en aquests àmbits per manca d’oportunitats però, a més, les 
poques que hi ha hagut han estat poc visibilitzades.

Amb vocació de divulgar les seves aportacions i generar referents femenins en l’imaginari de les noves genera-
cions, la Fundació Pere Tarrés ha elaborat aquest calendari per al curs 2019-2020 adreçat a l’àmbit educatiu com 
ara escoles, centres socioeducatius, centres d’esplai, famílies, etc.

Calendari del curs 2019/2020

Activitat: Rodolins, creada per Ceci Monteis i Sílvia López-Planas del departament de Programes  
Educatius i Socials de la Fundació Pere Tarrés. 

Aquest mes de juny us proposem treballar recursos pedagògics en torn 
la figura de:

Escriptora gallega

Les paraules van ser la raó de viure de Rosalía de Castro, qui va 
passar a la història com una de les principals escriptores en llengua 
gallega del segle XIX. Va escriure tant en castellà com en gallec, en 
prosa i en vers, per bé que, de tota la seva producció literària, en 
destaquen les poesies. 
Les rimes de Rosalia es van convertir en un cant d’amor a la seva 
terra, que va ajudar a fer ressorgir les tradicions i la cultura popular 
gallega.

“Oh terra, abans i ara, sempre fecunda i bella!”

AMOR

Rosalía de Castro 
Santiago de Compostel.la, 1837 - 1885 



Nivells educatius
Infantil i primària

Tipus d’activitat
Creació

Durada de l’activitat
1 hora 

Nombre de participants
Màxim 10 infants

Espai
a casa

Rodolins
Objectius
 x Discriminar sons a partir de paraules similars   

(només es diferencien en un so) i relacionar-ho  
amb la imatge corresponent.

 x Adquirir vocabulari a partir de rimes.
 x Fer rodolins o rimes amb diverses paraules.
 x Relacionar les paraules que rimen.

Competències 
 x Comunicativa, lingüística i audiovisual.
 x Tractament de la informació i competència digital.

Material necessari:
 x Paper
 x Llapis / bolígraf / llapis de colors
 x Mòbil /tauleta /ordinador

Explicació de l’activitat
Rosalia de Castro va ser una escriptora i poetessa gallega del romanticisme, una època on la natura va ser molt 
estimada i es va escriure molt sobre ella.
Ens animem a fer com ella tot fent rodolins. Et proposem aquestes vint paraules que ens recorden la natura:

De totes les imatges que trobaràs (pots imprimir, retallar i pintar les imatges o tenir-les digitalment), per fer un rodolí has 
d’emparellar-ne dues que acabin igual i fer dues frases on aquestes paraules quedin al final... Per exemple: 

Rodolí contat,
rodolí acabat 

Si fer deu rodolins ha estat molt fàcil per a tu, sempre pots fer un poema amb tots ells.

Muntanya Perdiu Sol Cel Vent

Tempesta Oreneta Mosquit Barret Font

 Castanya Riu Cargol Mel Gent

Festa Mongeta Nit Follet Pont

Autores: Ceci Monteis i Sílvia López-Planas del departament de Programes Educatius i Socials de la Fundació Pere Tarrés. 


