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Apunta’t a Lectura activa!

COMPRENSIÓ LECTORA
1. Què li passa a la mare de Ferran que a ell no li agrada?

2. Relaciona les activitats que fa Ferran quan acaba l’escola amb el dia
de la setmana que fa cada activitat.
Dilluns •

• Competició d’atletisme.

Dimarts •

• Claqué.

Dimecres •

• Pintura.

Dijous •
Divendres •
Dissabte •

• Atletisme.
• Piano.
• Natació.
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3. Què fan els diumenges Ferran i sa mare? Per què han de tornar prompte a casa?

4. Què li porta l’oncle Pau del seu viatge a l’Índia?

5. Com es diu l’elefantet? Marca la resposta correcta.
Dubai.
Bombai.
Hawaii.
Paraguai.

6. Observa el dibuix i explica què ocorre.

7. Quines tres coses explica l’oncle Pau a Ferran sobre els elefants?

8. Què fan a l’escola de Ferran quan alguna cosa els preocupa?
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I tu, què fas quan et preocupa alguna cosa?

9. A qui demana ajuda Ferran perquè sa mare no vaja corrents a tot arreu?

10. Un dissabte al matí, Ferran i sa mare van cap a la competició d’at-

letisme, però el xiquet s’adona que passa alguna cosa. Què ocorre?

11. Creus que Ferran es va deixar l’elefantet a casa a propòsit o en realitat se’l va deixar sense
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voler?
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12. Ordena les escenes segons com ocorren en la història i posa un títol a cada situació.

13. Com es troba Ferran al començament de la història que acabes de llegir? Encercla els adjectius més encertats.

alegre   avorrit   preocupat   trist   fort   al·lucinat

14. I com es troba al final de la història? Per què?
content   avorrit   generós   divertit   feliç   enigmàtic

15. Per què diu Ferran a sa mare que vol que siga com un elefant?

16. Marca quins d’estos objectes ens diuen l’hora.

Encercla els noms dels personatges d’esta història.
Carme  Penjoll  Robert  Gínjol  Aran  Clementina  Pau  Lola
• A continuació, explica quina relació tenen amb Ferran.

:
:
:
:
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17.

18. Escriu el nom de cada personatge davall del dibuix corresponent.

19. Qui és el protagonista del llibre? Marca la resposta correcta.
Bombai.   

Ferran.   

Pau.

20. Anota tres aspectes que t’agraden d’un dels personatges anteriors i tres que no
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t’agraden gens. Raona la resposta.

21. Ferran deixa que sa mare l’ajude a ves-

tir-se. Fes una llista amb totes les coses que ja fas tu sol i com ajudes en les
tasques de casa.

22. Explica, pas a pas, tot allò que fas un dia d’escola, des que t’alces fins que te’n vas a dormir.
Primer, t’anirà bé emplenar esta graella.
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

matí
migdia
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vesprada

23. Ordena cronològicament estos fets segons quan apareixen en el llibre.
L’oncle Pau li regala un elefantet de l’Índia.
Ferran xarrava amb tot el món i sempre somreia.
La mare aprén a prendre’s les coses amb més calma.
Bombai acompanya Ferran a tots els llocs.
 e n’adona que sa mare té un problema amb el temps i
S
sempre va corrents.
 ombai i Ferran pensen un pla per a resoldre el problema
B
de la mare.

24. Resumeix en tres línies el que més t’haja cridat l’atenció de la lectura.

25. T’ha agradat el llibre? Explica per què. Si no t’ha agradat, explica’n els motius.

26. Escriu tres motius pels quals recomanaries la lectura de Mare,
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vull que sigues com un elefant! a un company o companya.

LECTURA EN VEU ALTA
Abans de començar a llegir en veu alta...
• Subratlla les paraules menys conegudes per a tu i repeteix-les tantes vegades com ho
necessites.
• Fixa’t bé en la puntuació.
• Assegura’t que entens tot el text.

1. Llig en veu alta.

Arnau, un xiquet del barri, es menjava
el brioix amb la seua iaia.

L’oncle Pau feia suc de taronja
i els preguntava si en volien,
però mai podien prendre’n.

10

© Edicions Bromera

Gínjol menejava la cua
demanant a Ferran que
li acariciara el cabet.

2. Prepara la lectura en veu alta d’este fragment. En acabant, torna’l a llegir com si fores un detectiu que revela un secret.

Ferran es va posar a investigar. Primer esbrinaria si algú més patia aquell problema. Va començar per ell mateix. Quan la mare el deixava a l’escola, ella eixia
disparada cap a la faena, però ell ja no havia de córrer. Ni a la piscina, ni a
l’atletisme. Bé, a les carreres sí, però les carreres són per a córrer. Llevat d’això,
ja no corria.

3. Llig en veu alta este text, però...

• Com si fóra un secret.
• Com si estigueres molt content.
• Com si tingueres molta pressa.
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Tots es van posar a aplaudir, com si allò fóra una competició que Ferran acabara de
guanyar. I potser ho era. Van tornar a casa desfent el camí. En arribar, Ferran va córrer
cap a l’habitació. Va regirar el llit, llevà nòrdic, llençols i coixí! I Bombai va traure la
trompa entre el matalàs i la tauleta de nit!

4. Ací tens una adaptació dramatitzada d’un fragment de Mare, vull que sigues com un elefant!.
Repartiu-vos els personatges i feu-ne, per grups, la lectura en veu alta.

Ferran. (Plorant.) No sé on està Bombai, i ho de saber, per si li ha passat alguna cosa.
Pau. Té raó. Cal buscar a Bombai. Deu estar trist si es troba sol. Els elefants sempre
volen estar amb qui s’estimen, veritat, Ferran?
(La senyora Clementina i el senyor Narcís assenteixen amb el cap.)
Clementina. Quan els meus fills eren menuts, jo
treballava moltes hores en el forn i ells
es passaven el dia amunt i avall: de ballet a dibuix i de l’escola a patinatge.
Ara, quan pensem en aquells anys, el
que més ens agrada és recordar les
vesprades que ens quedàvem junts a
casa.
Narcís. Jo ara mateix me n’aniria amb el xiquet a buscar el peluix. Pobret, com que està
disgustat no pot fer res de bo.
Mare. (Abraçant a Ferran.) Tant fa l’atletisme,
el claqué i el piano. A partir d’ara passarem
més temps junts i em pendré les coses amb
més calma. la senyora Clementina i Bombai
tenen raó. Els millors moments són els que
passem junts.

5. Observa la il·lustració i demana a un company o companya...
• Que diga quins personatges hi ha a la imatge.
• Que explique que estan berenant.
• Que diga què volia contar Ferran a sa mare i
per què no arriba a fer-ho.

6. Tria un altre dibuix del llibre i respon tu a les
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preguntes que et faça el teu company o companya.

PROPOSTES PER A LA LECTURA DIALOGADA
1. Amb l’ajuda del professor o professora, acordeu una data per a rellegir el llibre. Cada un, de ma-

nera individual, ha de subratllar aquelles oracions o fragments que li criden l’atenció, que trobe
especialment difícils, o que parlen de temes interessants per a ser discutits entre tota la classe.
Ja a l’aula:
• Seieu en rogle per a començar l’activitat.
• Trieu un company o companya perquè modere la tertúlia.
• Per torns, aneu llegint els fragments que us hagen cridat l’atenció, i digueu per què.
• Després de cada lectura, establiu un diàleg i doneu les vostres opinions.

2. Planteja al teu professor o professora la possibilitat de debatre un d’estos temes:

• Les activitats extraescolars: quines feu cada un? Penseu que hi dediqueu massa temps?
Quines altres activitats us agrada fer durant el temps lliure?
• El temps en família: quins moments soleu compartir amb les vostres famílies? Us agradaria
passar més temps junts?

3. En grups de 4 o 5, que cada un faça una llista del que més li agrada de son pare i de sa mare.
Després de posar-ho en comú, es pot fer una llista a la pissarra amb les coses que soleu fer
amb els pares.

Recorda que...
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• És important escoltar els altres participants.
• L’opinió de tots és igual de vàlida.
• Cal respectar el torn de paraula.
• S’han d’aportar arguments raonats a la discussió i, sempre, amb respecte.

CREACIÓ LITERÀRIA
1. Busca i recopila informació sobre algun animal que t’agrade molt
i esbrina quina qualitat en pots aprendre.

2. A partir de la informació anterior, inventa’t una història en què els protagonistes sigueu tu i el
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vostre animalet de peluix.

3. A Ferran li agrada molt que l’oncle Pau li regale l’elefantet. Quin és el regal que més t’agrada

dels que t’han fet mai? Qui te l’ha fet? Explica-ho com si contares un conte a un xiquet o xiqueta més menut.
Hi havia una vegada, quan jo tenia...

4. Imagina i escriu com serà un dia de Ferran ara que la mare es prendrà les coses amb més cal-
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ma i passaran més temps junts.

T’HAS EMOCIONAT
LLEGINT?

Cinta Arasa (Tortosa, 1978)
estudià Ciències Polítiques. Escriu
des que tenia onze anys i no ha
deixat mai de fer-ho. És autora de
diferents llibres infantils i aquest
és el seu primer títol a Bromera.

Cinta Arasa

Dibuixos de Marta Montañá

Envia’ns un vídeo
de la teua experiència a
Cinta
Arasa
emocionat@bromera.com
(Tortosa, 1978) és llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració. Escriu
des
que tenia
onze anys, un
mai no
ha deixat de fer-ho, i espera escriure fins a
i et
regalem
llibre.

l’últim dia, perquè ho necessita tant com respirar. Té al voltant d’una vintena
de llibres publicats, alguns d’ells guardonats, com Vaig fer la maleta un dia
Consulta les bases completes a
de juny amb el Premi Enric Valor de narrativa juvenil, el Vila de Tona amb Pols
www.bromera.com/emocionat
de Marbre, o el Joan Cid i Mulet de narrativa amb Quan Bakunin ens parlava
a cau d’orella. Mare, vull que sigues com un elefant! és el seu primer llibre a
Bromera.
Marta Montañá
(Badalona, 1967) és il·lustradora des de sempre, perquè ja era una xiqueta que
dibuixava a totes hores. S’ha especialitzat a il·lustrar llibres infantils, llibres de
text i dibuix naturalista, i fins ara ha il·lustrat més de setanta llibres en quasi
totes les editorials nacionals. A Bromera ha publicat La funció.
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ha dut de l’Índia. I com més coses
aprén de la vida dels elefants, més
li agraden i més ganes té de viure
com ells. Ho aconseguirà?

Mare, vull que
sigues com un elefant!

Mare, vull que sigues com un elefant! Cinta Arasa

Mare, vull que sigues com un elefant!
«Mare, vull que sigues com un elefant!», pensa un
dia Ferran mentre sa mare va atabalada, corrent i
fent-lo córrer. La frase pareix que no tinga sentit,
però la mare de Ferran no sap que el xiquet ha
aprés molt dels elefants gràcies al seu amic Bom«Mare, vull que sigues com un
bai, un elefantet de peluix que el seu oncle
Pau
elefant!», pensa
un dia li
Ferran
mentre sa mare va atabalada,
ha dut de l’Índia. I com més coses apréncorrent
dei fent-lo
la vida
córrer. La frase
pareix que no tinga sentit, però la
mare de Ferran
que el xiquet
dels elefants, més li agraden i més ganes
téno sapde
ha aprés molt dels elefants gràcies
al seu amic Bombai, un elefantet
viure com ells. Ho aconseguirà?
de peluix que el seu oncle Pau li

209

EL NOU CANAL DE
RECOMANACIONS
DE LLIBRES
EN VALENCIÀ

V-2993-2017

Quadern didàctic referit al llibre
Mare vull que sigues com un elefant!
(ISBN: 978-84-9026-724-0)
© Amparo Sena i Teresa Gregori
© Edicions Bromera, SL
www.bromera.com

