
 
El Gran llibre de la Selva és un treball d'explotació de textos feta amb el Clic 3.0 que tenen com a nexe d'unió una 
mascota -En Guille- i un determinat territori -pobles de la Selva interior-. 
Es composa bàsicament de 2 parts: 
 
-Els textos i dibuixos, realitzats per alumnes dels cicles Mitjà i Superior de 12 CEIPs de la zona Selva-I. Es poden trobar dins 
les activitats del CLIC i a la WEB del CRP: 
 

http://www.xtec.es/serveis/crp/b7990112/guille/guille.htm 
 

-Les activitats d'explotació dels textos, realitzada pel Centre de Recursos. Es pot trobar dins els paquets d'activitats CLIC. 
Al  Gran Llibre de la Selva trobareu un munt d'activitats; en concret, 15 lectures, 15 trencaclosques, 15 sopes de lletres i 75 
exercicis d'explotació de text. Més endavant s'especifiquen els continguts més significatius que s'hi treballen. 
 
Per utilitzar-lo només us caldrà: 
-Tenir instal.lada la versió 3.0 del CLIC 
- El fitxer d'instal.lació 
- Windows 3.1 o superior 
- I, per tenir accés als textos il.lustrats, una connexió a Internet 
 
Esperem que us sigui d'utilitat a l'aula. 
 Carme Hereu i Albert Perafita 
 Centre de Recursos de la Selva I, maig de 1999 



 
 

El gran llibre de la Selva. ASPECTES RELACIONATS AMB LA LLENGUA 
 

  
Comprensió 

lectora 
 

Lèxic 
 

Gramàtica 
 

Fonètica i ortografia 
 

 
Paquet 

Lectura Ordre 
en el 
text 

Veritat 
o fals Voca- 

bulari Famí- 
lies lè- 
xiques 

Noms Noms 
propis Adjec- 

tius Deter. 
nume- 
rals 

Deter. 
articles Verbs 

en 
present 

Verbs 
en 

passat 
Verbs 

en 
infinitiu 

mono- 
síl.labs trisíl- 

labes parau- 
les 

agudes 
 parau- 

les 
planes 

esdrúi- 
xoles Plurals A / E 

àtones O / U 
àtones S, SS, 

C, Ç B / V G,J,X,I
X,TX T muda R muda Dígrafs Signes 

?   ! 
El rescat de la Filo i 
en Guille x x x x   x                 x     
Més aventures de 
la Filo i en Guille... x x x x        x        x         
En Guille a Anglès x x x x    x                  x   
En Guille a Bon- 
matí x x x x  x                 x      
Una aventura a la 
Cellera x x x x         x         x       
En Guille visita 
Osor x x x x     x            x        
En Guille a Sant 
Hilari Sacalm x x x x            x           x  
Més aventures d'en 
Guille i els seus ... x x x x       x           x       
Arbúcies, gent d' 
astúcies... x x x x             x           x 
En Guille a les 
Enramades ... x x x x x                        
La llegenda d'en 
Pere Porter x x x x          x       x        
El fantasma d'Ar- 
gimon x x x x      x          x         
En Guille a Vilobí 
d'Onyar x x x x           x           x   
Els romans a 
Caldes x x x x              x       x    
En Guille a 
Riudellots x x x x               x        x  

 



 
 

 
El gran llibre de la Selva. ASPECTES RELACIONATS AMB EL CONEIXEMENT DE LA SELVA INTERIOR 

 
Paquet Indrets Folklore; costums i tradicions Temps Altres 

El rescat de la Filo 
i en Guille 

Amer; Ermita de Santa Brídida; Parc de Bombers   Excursionisme; 
escalada 

Més aventures de 
la Filo i en Guille ... 

Amer; Ermita de Santa Brígida Processó dels Dolors   

En Guille a Anglès Anglès; Plaça de Santa Magdalena; Barri del Cuc; carrer d'Avall; arcs 
medievals del carrer d'Avall; CAP 

   

En Guille a Bon- 
matí 

Bonmatí; pont de Bonmatí; colònia fabril  S. XIX  

Una aventura a la 
Cellera 

La Cellera de Ter; Puig d'Afrou (o de Frou); Creu del Puig d'Afrou; Font 
del Bassi 

  Parapent 

En Guille visita 
Osor 

Osor; mines d'Osor; Font del Borrell; església de Sant Pere; priorat del 
Coll; cim de Sant Benet; Pantà de Susqueda 

   

En Guille a Sant 
Hilari Sacalm 

Sant Hilari Sacalm; Font d'en Gurb; Font Vella; Font del Ferro; Font 
Picant 

   

Més aventures 
d'en Guille i els ... 

Sant Hilari Sacalm; Font d'en Gurb; carretera dels Cortals   Cacera; boscos 

Arbúcies, gent d' 
astúcies... 

Arbúcies; arbre de la Plaça de la Vila Sometent; dita local S. XVIII. Guerra de 
Successió 

Batalla històrica 

En Guille a les 
Enramades ... 

Arbúcies; arbre de la Plaça de la Vila  Les Enramades; sardanes; ball Robat; 
ball de l'Escombra; processó de Corpus 

  

La llegenda d'en 
Pere Porter 

Sils; Hostalric; Tordera; Maçanet; País Valencià; Morvedre; Estany de 
Sils; [infern]  

Llegenda local Edat mitjana  

El fantasma d'Ar- 
gimon 

Riudarenes; L'Esparra; Santuari d'Argimon    

En Guille a Vilobí 
d'Onyar 

Vilobí d'Onyar; església de  Vilobí; ermita de Sta. Margarida;  castell de 
Vilobí; riu Onyar; aeroport Girona-Costa Brava; volcà de la Crosa 

   

Els romans a Cal- 
des 

Caldes de Malavella; termes; elements arquitectònics de les termes; Via 
Augusta 

 Edat antiga  

En Guille a Riu- 
dellots 

Riudellots de la Selva; església de Sant Esteve; Riu Onyar; riu Cric; Eix 
Transversal; Estació de ferrocarril; font del Mas Vilà 

Festa Major; gegants de Riudellots   

 


