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COMPRENC EL QUE LLIG

1. Com es diuen els protagonistes del llibre? Recorda que els noms propis 
comencen per majúscula.

  

2. Quin animal 
deu ser el felí 
melenut que 
descansava al peu 
d’un arbre? Escriu el seu nom.

ET DONEM LA BENVINGUDA!
Per a ajudar-te a conéixer millor este llibre, et proposem unes activitats fan-
tàstiques.

A partir d’ara respondràs preguntes, llegiràs en veu alta i parlaràs, inventa-
ràs històries… i aprendràs un grapat de coses!

Acompanya’ns!
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3. Encercla els animals que apareixen en el llibre.

4. Què es formava damunt del cap de Brisa cada vegada que es posava trist? 

 Un sol.

 Una estrela.

 Un núvol gris. 

5. Escriu V (vertader) o F (fals) al costat de cada frase.

La princesa Eliana acabava de fugir d’un castell.

La llauradora del bosc tenia una germana anomenada Socors.

Un dia, va aparéixer un drac verd sobrevolant la vall.

Els dracs morats són sers molt perillosos.

Eliana i Brisa van espantar el drac.

6. Busca en la sopa de lletres els sons dels animals.

R E N I L L A R
U G R E D S N B
G F B R A M A R
I L S X O P R M
R A N F Z I K U
C L B E L A R T
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7. Completa els espais buits amb les preguntes que es feia Brisa sobre ella 
mateixa.

Si tinc    'de 'cavall sense ser   , 
   'de lleó sense ser   ,    
'de 'cabra sense ser    i    
'd’antílop sense ser   , 'què soc jo?

8. Quin poder ocult va descobrir que tenia l’unicorn?

LLEGIM EN VEU ALTA

Abans de començar a llegir en veu alta...

•  Subratlla les paraules difícils i pronuncia-les.
• Fixa’t bé en la puntuació.
• Assegura’t que entens tot el text.

1. Llig en veu baixeta i encercla les paraules difícils.

Ho acabe de vore clar.

Si em mire per dins ben bé

és segur que trobaré

algun poder amagat.

Mira bé el teu interior.

Ben de pressa trobaràs

un poder que et portarà

a fer més amable el món.

Un poder amb què també

més prompte que tard podràs

a molts altres ajudar.

I així et sentiràs molt bé!
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2. Practica en veu alta les paraules que has encerclat. Primer, pronuncia-les 
a poc a poc, i després ves dient-les més de pressa. 

Escolta una mostra de lectura en 
veu alta en Emociona’t.

3. Ara llig el text sencer en veu alta.

4. Torna a llegir el text, però...

• com si fores un robot.

• com si fores un monstre.

• amb molta alegria.

Podeu utilitzar la melodia de fons que trobareu en la fitxa del llibre de 
l’espai www.bromera.com/emocionat.

PARLEM DEL LLIBRE

1. Llegiu el llibre i comenteu-lo a l’aula.

•  Seieu en rogle per a començar  
l’activitat.

•  Per torns, llegiu els fragments  
que vos hagen cridat l’atenció,  
i digueu per què.

•  Després de cada lectura doneu  
les vostres opinions.
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2. Contesteu estes preguntes entre tota la classe.

•  Què vos pareix l’actitud dels animals del bosc cada vegada que veuen a 
Brisa?

•  Penseu que si una persona o animal té alguna qualitat diferent de la resta 
és motiu perquè se’n riguen?

•  Seria divertit si totes les persones i animals fórem completament 
iguals? Què en penseu? Com ens diferenciaríem?

3. Brisa descobreix que té el superpoder de volar. 
Cadascú tenim un superpoder amagat que pot-
ser encara no hem descobert. Quin teniu vosal-
tres? En quina cosa destaqueu?

En l’espai Emociona’t trobareu un booktube so-
bre el llibre que acabeu de llegir.

Animeu-vos a fer el vostre propi booktube i en-
vieu-lo a emocionat@bromera.com.

Recorda: 

• Escolta els altres participants.
• Totes les opinions són vàlides.
• Respecta el torn de paraula.
•  Aporta arguments raonats a la discussió 

i parla, sempre, amb respecte.
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CREEM TEXTOS

1. Eliana i Brisa tornen a escoltar les veus de la llauradora. Però esta vegada 
sí que està en perill. Contesta les preguntes a veure què ha passat.

•  En quina part del bosc estaven Brisa i Eliana quan van escoltar els crits 
d’auxili?

 
•  Quins animals van acompanyar a Brisa i Eliana per a solucionar el perill?

 
•  Què li havia passat al gos de la llauradora?

 
•  Com ho van solucionar?

 
•  Ara uneix totes les preguntes i redacta el que va passar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un unicorn, és un unicorn!
Brisa està trist perquè té cos de cavall, però no és un 
cavall; cua de lleó, però no és un lleó; barba de cabra, 
però no és una cabra... I tots els animals se’n riuen! Per 
sort, coneix la princesa Eliana, que li explicarà que no 
ha de preocupar-s’hi. En realitat, el que passa és que 
és un unicorn. I, a més, prompte descobrirà que té ha-
bilitats fantàstiques!
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