E X P O S I C I Ó

F1NS 3L TOP T3N
i més enllà!

1.

LA XIFRA

Una xifra és bàsicament un signe gràfic que cal memoritzar si no
ens volem confondre respecte a la quantitat que representa.

.

BATAILLE, Marion. 10. Madrid: Kókinos, 2010. Pop-up que
mostra la successió dels números en una sorprenent proesa
gràfica, perquè si invertim el llibre en adonarem que es pot
mirar del dret i del revés.

.

BERTIER, Anne. Chiffres en tête. Paris: MeMo, 2006. Llibre
amb solapes intercalades que permeten descobrir la xifra en
si, i quines cares s’obtindrien si jugàvem amb la simetria, amb
el color i les mides d’aquest signe.

.
.

JOHNSON, Stephen T. City by numbers. New York: Puffin
Books, 1998. Demostració de com la ciutat és plena de xifres
si eduquem la mirada a veure-hi d’una manera «altra».
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Heus aquí una petita selecció de llibres infantils il·lustrats que mostren
diferents maneres i recursos per familiaritzar-se amb les xifres i amb
alguns càlculs, no sempre dels més senzills, per tal de demostrar que la
LIJ i la il·lustració que l’acompanya no és només un campus abocat a la
llengua i la literatura, sinó que abasta molts més àmbits del saber.

PACOVSKÁ, Kveta. Uno, cinco, muchos. Madrid: Kókinos,
2010. Cada xifra s’anima amb la caracterització d’un personatge (hipopòtam, pallasso, etc.) realitzat amb l’estil habitual
de l’artista txeca.

2.

EL NOMBRE

Són llibres que treballen sobre el concepte de quantitat, i la
tendència habitual és presentar tantes unitats d’un objecte,
animal persona o cosa com indica la quantitat.

.

BLAKE, Quentin. 10 granotes. Barcelona: La Magrana, 1997.
Presentació successiva d’un corb, dues cabres, tres gossos, fins
arribar a les deu granotes que donen peu al disseny de la
portada.

.

CARLE, Eric. 1, 2, 3 al zoo. Madrid: Kókinos, 2006. Una locomotora arrossega diferents vagons, on hi ha un nombre cada
cop més gran d’animals que el tren dipositarà al zoo, en una
esplèndida panoràmica final.

.

GODON, Ingrid; MAUBILLE, Jean. La Neli i en Cèsar. Els
nombres. Barcelona: Cruïlla, 2009. Un text rimat per a memoritzar millor la xifra, i petits càlculs a partir d’oposicions com
molts/pocs, més/menys, ple/buit...

.

KOMAGATA, Katsumi. 1 to 10. Tokio: One Stroke, 1991. El
concepte de quantitat es presenta gràficament amb signes
rodons. Hi podem comptar unitats des de l’1 fins el 10 i fer
diferents càlculs senzills.

Coordinació, llibres i textos :
Teresa Duran
Amb la participació de :
Encarna Beltran i Emma Bosch
Departament de Didàctica de l’Educació Visual i Plàstica
Universitat de Barcelona
Imatge de coberta :
© Madalena Matoso, Planeta Tangerina
Amb la col·laboració de :
Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura

.

MURPHY, Chuck. De l’u al deu. Barcelona: Combel, 2004.
Les figures s’amaguen rere xifres en blanc i negre, i les quantitats només salten a la vista si se saben manipular les solapes
i llengüetes que les oculten.

3.

EL NOMBRE ERRONI

Una variant curiosa dels numeraris és aquella on hi ha contradicció entre la quantitat que proposa l’enunciat i la quantitat
d’objectes representats per la il·lustració.

.

Organització :

CARLE, Eric. Mi primer libro de los números. Madrid: Kókinos, 2008. Hi ha contradicció entre allò que s’hi veu i allò que
hi diu, i cal passar fulls per fer coincidir la xifra amb la quantitat correcta.

.

RUSSELL, Harriet. Il libro per contare che non conta
niente. Milano: Corraini 2006. Joc d’enganyifes on l’autora
ens priva, gràficament, de poder comptar allò que el text ens
diu que hi ha a la pàgina.

4.

.

NUMERARIS INVERSOS

Ha arribat el moment de dur a terme operacions de càlcul un
xic més difícils i sostreure quantitats a partir del número deu.

.

FROMENTAL, Jean-Luc. Petits pingüins. Il·lustr. Joëlle
Jolivet. Barcelona: Estrella Polar, 2010. La disminució accidentada del nombre de pingüins ve subratllada per la gràcia d’una
estrofa.

.

OLDLAND, Nicholas. El compte enrere dels dinosaures.
Barcelona: Símbol, 2012. Senzillíssim llibre on s’emparenten la
paleontologia i l’aritmètica perquè tothom sap que els dinosaures es van extingir fa segles.

MC GUIRE, Richard. The orange book. 1, 2...14 arance.
Mantova: Corraini, 2001. Retrat narratiu i visual de tota una
societat, des dels més rics fins els més pobres, incloent-hi el
lector mateix.

.

MINHÓS MARTINS, Isabel. Cá em casa somos... Il·lustr.
Madalena Matoso. Deiras: Planeta Tangerina, 2009. Per a
conèixer quants cabells, dits, ossos i budells hi ha a casa d’una
família de quatre persones i un gos.

.

STOLL WALSH, Ellen. Cuenta ratones. México: Fondo de
Cultura Económica, 1992. Un conte fàcil de transmetre oralment, si no fos que la il·lustració resulta cabdal per a verificar
la quantitat de ratolins que hi ha dins el pot.

.

.

PATRICKGEORGE. Nombres. Barcelona: Joventut, 2012.
Només girant el full transparent podrem arribar a comptar
quantes mosques queden, tot i que aviat arribem al zero... no
tan fatal com sembla.

5.

RELATS AMB PROTAGONISTA NUMÈRIC

Algunes xifres aconsegueixen, de la mà de certs autors, assolir
el rol de protagonistes principals d’una narració que gira al
seu voltant.

.

JOCS QUANTITATIUS

Llibres on la il·lustració proposa un laberint icònic per a esmolar els dots d’observació i verificar on són les coses que la
imatge camufla i que l’enunciat afirma.

.

DESNOËTTES, Caroline. Le musée des nombres. Paris: Réunion des musées nationaux, 1999. Per a familiaritzar els
infants amb els nombres i amb l’art, cal cercar les quantitats
dins els detalls de diferents obres pictòriques.

.

MARTÍ, Meritxell. L’illa de les 160 diferències. Il·lustr.
Xavier Salomó. Barcelona: Cruïlla, 2012. Entre la imatge de la
pàgina esquerra i la de la dreta s’arriba a un conjunt de cent
seixanta paranys per a lectors agosarats.

.

RAVISHANKAR, Anushka; RAO, Shirish. Un, dos, tres
¡Donde caben dos, caben tres! Il·lustr. Durga Bai. Barcelona:
Intermón Oxfam, 2006. Fet amb una tècnica tradicional
hindú, veiem com a un arbre s’hi enfilen i amaguen tota mena
d’animals.

DOUZOU, Olivier. Super 8. Paris: MeMo, 2005. Té com a
protagonista a Monsieur Otto, un mag amb trompa, a qui se
li deuen la invenció de la pluja, el vent, la fosca i els somnis
dels infants.

.

RAND, Ann; RAND, Paul. Little 1. New York: Harry N. Abrahams, 1991. Colpidora odissea d’un u que busca amics arreu.
La inesperada arribada d’un cèrcol vermell li canviarà la vida
situant-se a la seva dreta.

8.

PROBLEMES I TEOREMES

Alguns títols ja presenten càlculs força més complicats que
han dut de corcoll als més brillants matemàtics de la història.

.

ANNO, Mitsumasa; ANNO, Masaichiro. El gerro màgic.
Una aventura matemàtica. Barcelona: Joventut, 1993. El
càlcul factorial esdevé facilíssim de comprendre perquè el
dibuix ho fa evident.

.

.

.

.

SAZONOFF, Zazie. Le grand numéro des chiffres. Paris:
Palette, 2004. A més de la xifra i el nombre hi trobarem totes
les expressions orals que serveixen per designar la mateixa
quantitat.
SEBE, Masayuki. 100 en total. Madrid: Jaguar, 2012. Hi ha
cent bestioletes a cada doble plana il·lustrada amb petites
anècdotes d’un humor ben fi.

6.

RELATS QUANTITATIUS

FROMENTAL, Jean-Luc. 365 pingouins. Il·lustr. Joëlle Jolivet.
Paris: Naïve, 2006. Un problema aparentment simple que va
en augment fins a esdevenir un veritable malson és el que té
la família protagonista d’aquest àlbum.
GRAVETT, Emily. The rabbit problem. London: Macmillan,
2009. La successió de Fibonacci es demostra mitjançant el
dilema plantejat per una parella de conills quan comencen a
procrear.

.

MIURA, Taro. Tonne. Paris: Panama, 2005. Les quantitats
poden generar múltiples i el múltiple resultant pot tenir nom
propi, com és el cas d’aquest llibre on el que es multiplica no
són ocells ni flors, sinó pesos.

.

Històries que flueixen com un conte literari qualsevol, amb la
premissa que el seu argument gira al voltant de la quantitat o
de petits càlculs d’aritmètica bàsica.

MORI, Tuyosi. Sócrates y los tres cochinitos. Il·lustr.
Mitsumasa Anno. México: Fondo de Cultura Económica, 2005.
L’anàlisi combinatòria i el càlcul de probabilitats, camuflats
rere una història de porquets i savis.

BURNINGHAM, John. Plus één. Bussum: Van Holkema &
Warendorf, 1983. Al llarg d’un desplegable amb solapes
seguim la història d’un porquet que surt a passejar fins que el
cotxe se li espatlla.

SCIESZKA, Jon. La malédiction des maths. Il·lustr. Lane
Smith. Paris: Seuil, 1997. La professora de matemàtiques diu
als seus alumnes que «gairebé tot es pot contemplar com un
problema matemàtic».

BURNINGHAM, John. Le panier de Stéphane. Paris: Kaléidoscope, 2012. Èpica història d’un xiquet a qui la mare envia
a comprar i de les peripècies i perills que el noi ha d’afrontar
per tornar a casa.

TRIUS, Mireia. 10 cabells junts o quant mesura 1
mil·límetre. Il·lustr. Òscar Julve. Barcelona: ItsImagical, 2011.
Com comparar visualment coses mesurables en la seva longitud, superfície, pes, temperatura o temps.

.
.

.
.

