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María Solar (Santiago de
Compostel·la, 1970) és periodista
escriptora de relats per a
xiquets i joves, pels quals ha rebut
premis molt importants. És el cas
d’El meu malson favorit i Tindré
un germanet!, els dos títols de
’autora en aquesta col·lecció.
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No hi ha cap notícia més bona
que saber que tindràs un germanet!
Abans que arribe a casa, però, hi ha
molta faena per fer: comprar-li
oba, preparar-li l’habitació...
buscar-li un nom! Això sí que
és difícil! Josep Manuel? Adrià?
Andreu? Quin embolic! Sort que,
quan nasca, serà ben divertit jugar
amb ell! Els germans són fantàstics!

Tindré un germanet!
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ACTIVITATS
1. Tens algun germà o germana? Si en tens, explica’ns com es diuen, com són i
fes-ne un dibuix o apega una foto d’ells. Si no en tens, explica’ns si t’agradaria tindre’n i per què.
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2. Completa este arbre genealògic amb els noms de la teua família.

3. Quina és la sorpresa que donen els pares a la filla?
Marca la resposta correcta.
☐ Volen fer un viatge molt bonic.
☐ La mare està embarassada.
☐ Tenen un regal especial per a ella.
4. Demana a la mare que t’explique alguna anècdota de quan estava embarassada de tu i escriu-la. Apega també una foto de quan et portava a la panxa.
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5. Què fa el metge per a saber si el bebé que hi ha a la panxa serà xiquet o xiqueta?

6. Què és una ecografia? Marca la resposta correcta.
☐ Un joc del mòbil.
☐ Una assignatura de secundària.
☐ La imatge per on es veu el bebé que hi ha a la panxa d’una mare.
7. Ompli esta graella amb noms de bebé.
Noms curts

Noms llargs

Noms típics

Noms atípics

Noms originals

Noms antics

Noms actuals

Noms simpàtics

8. Ara, troba’n cinc més en esta sopa de lletres.
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9. Quin nom trien finalment per a posa-li al bebé?
Marca la resposta correcta.
☐ David.
☐ Andreu.
☐ Vicent.
10. Quan sap com es dirà el germà, la protagonista està encantada amb la idea
i s’engresca fent cartells que porten el seu nom. Ajuda-la!
Fes un cartell per
a la seua habitació.

Fes un cartell per
als seus joguets.

11. Llig les oracions següents i marca amb una creu segons si les frases són
vertaderes o falses.
V F
La protagonista del conte està indignada amb la idea de tindre un
germà.
Per a veure el bebé dins de la panxa de la mare fem servir una ecografia.
Un embaràs dura 9 mesos, aproximadament.
Finalment, el bebé és una xiqueta.
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12. Pinta este dibuix, que il·lustra el moment en què
el bebé està a punt de nàixer i el pare porta
la filla a ca la iaia.

13. Encercla com se sent una mare durant els mesos de l’embaràs. Si no ho tens
clar, pots consultar-ho a la teua, o a la d’algun amic o amiga.
feliç

dubtosa

pesada

enfadada

insolent

cansada

malhumorada

adormida

alerta

impacient

treballadora

cridanera

14. Ordena cada grup de síl·labes i forma noms correctament.
CA

NI

MÒ

TA

AI

NA

TI

LEN

VA

NA

JA

BEN

MÍ

NA

MA

RI

RO

NA

CA

LI
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15. Col·loca cada paraula al seu lloc perquè la frase tinga sentit.

bressol habitació llit camisó
Vaig entrar a l’
la mare portava un
damunt d’un
hi havia un

molt silenciosa,
blanc i seia
, i allà, al seu costat,
. Era Andreu!

16. Segur que ja deus haver aprés moltes coses sobre bebés... Ara
ho has de demostrar. Marca la resposta correcta en cada cas.
• Quant dura un embaràs?
☐ Dos anys.
☐ Nou mesos.
☐ Tres setmanes.
• Poden els xics quedar-se embarassats?
☐ Sí.
☐ No.
• Què mengen els bebés?
☐ Ous fregits.
☐ Pizza.
☐ Llet.
• Els bebés parlen només nàixer?
☐ Sí.
☐ No.
• Per a controlar la salut de la mare i del bebé, on anem?
☐ Al mercat.
☐ A cal metge.
☐ Al gimnàs.
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17. Què t’han semblat les il·lustracions del llibre?
La de la coberta:

preciosa

bona

regular

passable

lletja

Les de l’interior:

precioses

bones

regulars

passables

lletges

18. Explica què és el que més t’ha agradat d’este llibre.

19. Valora el llibre de l’1 al 5, segons quant t’haja agradat.
Poc

1

2

3

8

4

5

Molt

No hi ha cap notícia més bona que
saber que tindràs un germanet!
Abans que arribe a casa, però, hi ha
molta faena per fer: comprar-li roba,
preparar-li l’habitació... i buscar-li
un nom! Això sí que és difícil! Josep
Manuel? Adrià? Andreu? Quin embolic! Sort que, quan nasca, serà ben
divertit jugar amb ell! Els germans
són fantàstics!

Propostes didàctiques
referides al llibre
Tindré un germanet!
(ISBN: 978-84-9026-665-6)
© Edicions Bromera, SL
Polígon industrial, 1 - 46600 Alzira
www.bromera.com
© Amparo Sena
Dibuixos d’Anna Clariana

María Solar (Santiago de Compostel·
la, 1970) és periodista i escriptora de
relats per a xiquets i joves, pels quals
ha rebut premis molt importants. És
el cas d’El meu malson favorit i Tindré
un germanet!, els dos títols de l’autora en aquesta col·lecció.

