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Carlota i el seu gat, Merlí, passen 
uns quants dies a la granja de 
l’oncle. Se’n van a pegar una volta 
pel prat, però de seguida veuen 
que les aus estan rebolicades: 
hi ha algú que els està furtant 
les plomes! I, clar, Merlí n’és el 
principal sospitós. Com pot provar 
que és innocent?

 
Gemma Lienas (Barcelona, 1951) 
és autora d’una extensíssima obra 
destinada al públic infantil i juve-
nil, per la qual ha guanyat un fum 
de premis molt prestigiosos. 

Qui m’ha furtat 
les plomes?

Gemma Lienas
Dibuixos de Sebastià Serra
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ACTIVITATS

1. Observa el dibuix de la contraportada i contesta les preguntes.

• Com li diuen a la xiqueta?  
• De qui és el gat?  
• Quin és el nom de la mascota?  
• On estan passant uns dies?  

2. Escriu V (vertader) o F (fals).

Merlí és un gat de ciutat.
La rabosa sempre ronda el galliner.
A cap vaca li agraden les plomes.
Merlí té por que el gos se’l menge.
El cavall no té cap pista de qui pot ser el lladre.
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4. Ara, busca el nom dels altres cinc animals que 
parlen amb Carlota i Merlí en la sopa de lletres.

     

3. Escriu el nom d’aquests animals que apareixen en el llibre.

S R A M U P

G A L L C O

N B O T U R

G O S N U Q

A S A I N U

V A C A N E

I V U W Q T
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5. Ordena les imatges i explica què ocorre en cada una.
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6. Qui diu cada frase? Relaciona.

•  Jo, una ploma, només me la posaria 
per a disfressar-me d’Índia.

• És millor el pèl que les plomes.

•  Ronde a la vora del galliner per a de-
vorar les gallines.

• Tenim una pell rosa d’allò més bonica.

7. Marca si es refereix als gats de ciutat, com Merlí, o als gats de camp.

Gats de ciutat Gats de camp
Es passegen pels terrats.

Són molt ganduls.

Saben caçar pardals i rates.

Saben contestar el telèfon.

Són maleducats.
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 8. Què significa «Un animal sense plomes és com un jardí sense flors»? Marca 
l’opció correcta.

 Les plomes, com les flors, s’han de regar.
 Les plomes fan més bonic un animal.
 Les plomes poden donar al·lèrgia.

 9. Completa la taula.

Singular Plural
Una vaca Unes vaques

Unes gallines
Un conill
Un porc

Uns gats

10. Pensa i escriu de què està cobert cada animal: pèls, plomes, pell o escates.

• Gos:  
• Peix:  
• Pardal:  
• Granota:  
• Paó:  
• Serp:  
• Bou:   

11. Explica amb les teues paraules què vol dir Merlí quan diu «Jo m’estime més 
les paraules que les sarpes». Què n’opines?

 
 
 



7

12. Imagina’t que adoptes els tres gats de la granja. Quin nom els posaries?

13. Relaciona cada paraula amb una altra que tinga el mateix significat.
 arramblat • • entremaliat
 insolència • • pensar
 cavil·lar • • robat
 trapasser • • arrogància

14. Observa el dibuix i explica què han descobert Carlota i Merlí i què els expli-
ca el porquet.
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15. El porquet de la granja té molt clar com vol celebrar el seu primer aniversa-
ri. Com t’agradaria celebrar a tu el teu pròxim aniversari? Per què?

 
 
 
 

16. Ara, escriu la cançó que es canta als aniversaris.

 
 
 
 

17. Llig les parts de la granja que han aparegut en el llibre i relaciona-les amb 
la seua definició.

 menjadora • • Lloc on es guarda la llenya.

 munyidora • •  Recipient o lloc on es posa el menjar per als animals.

 paller • •  Lloc tancat on es recullen els animals domèstics per a 
menjar i dormir, especialment el corral dels porcs.

 llenyera • •  Lloc on es munyen les vaques.

 cort • •  Lloc cobert on es guarda la palla i l’herba.
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18. Quin és l’animal de Qui m’ha furtat les 
plomes? que més t’agrada? Explica per què 
i fes-ne un dibuix.

 
 

19. Com que l’acció del porquet no ha sigut correcta, els animals amb plomes li 
demanen que repare el mal que ha fet. Com? Què en pensa el porquet?
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20. Escriu la teua opinió sobre la història.

El que més m’ha agradat:  

El que menys:  

21. Pinta un número de l’1 al 5, segons quant t’haja agradat el llibre.

Poc 1 2 3 4 5 Molt
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Carlota i el seu gat, Merlí, 
passen uns quants dies a la 
granja de l’oncle. Se’n van 
a pegar una volta pel prat, 
però de seguida veuen 
que les aus estan rebolica-
des: hi ha algú que els està 
furtant les plomes! I, clar, 
Merlí n’és el principal sos-
pitós. Com pot provar que 
és innocent?

 
Gemma Lienas (Barcelo-
na, 1951) és autora d’una 
extensíssima obra destina-
da al públic infantil i juve-
nil, per la qual ha guanyat 
un fum de premis molt 
prestigiosos. 
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