
Tot el món pregunta a 
Jordiet què vol ser quan siga 
major. I tot el món dóna una 
resposta abans d’escoltar 
què en pensa ell. Però, quan 
per �  ho sap, quina sorpresa 
s’emportaran els seus pares!

Miguel Vázquez Freire i 
Xosé Tomás ja són majors 
i saben què volen ser: els 
encanta escriure i il·lustrar 
relats per a xiquets i 
xiquetes, com el que teniu
a les mans.

Jo de major vull ser...
Miguel Vázquez Freire
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ACTIVITATS

1. Contesta estes preguntes.
• Com li diuen al protagonista de la història?
 

• Quina edat té?
 

• Qui és la primera persona que li pregunta què vol ser de major?
 

• Al final, què decidix que vol ser?
 

2. Jordiet és un xiquet alt i fort. Pensa dos adjectius que descriguen a cadascun 
d’estos personatges.
La peixatera:  
Lluís, el pintor:  
La mare de Jordiet:  

3. I tu, què voldries ser de major? Explica per què.
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4. Ara, fes-ne un dibuix.

5. Busca en la sopa de lletres els quatre oficis que apareixen en el llibre.

A B U N O C F A S

T E R A M A D E R

A D E J O R A D E

S M A R I N E R X

X I Q U E I T S D

I N S T I S U B S

P H S I C S P A T

A J A N X E S T E

P I N T O R O S U

6. Relaciona estes frases amb les persones que les diuen.
Com continues creixent així, •

seràs més alt que ton pare.
Estaràs ací darrere, al meu costat, •

ajudant-me a repartir la carn als clients.
T’ho dic jo, que per a pescar •

mariners tinc bon ull.
T’agradaria veure com munyim les vaques? •

• La peixatera.
• Lluís, el pintor.
• El ramader.
• El carnisser.
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7. Escriu V (vertader) o F (fals).

Jordiet és molt tímid.
Jordiet pensa que és bona idea ser mariner.
A totes les vaques els agrada ser munyides per màquines.
Els pares miraven la televisió quan Jordiet estava pintant.
Jordiet, de major, vol ser perruquer.

8. Completa la taula.

Masculí Femení
El peixater La peixatera
El mariner

La carnissera
Els ramaders

Les pintores

9. Relaciona cada ferramenta amb el seu ofici.
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10. Observa esta escena i explica què imagina el protagonista.
  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

11. Què vol dir l’expressió «està agarrant-li el gust»? Marca el significat correcte.
 Estar agafant sabor un menjar.
 Provar un menjar nou.
 Començar a agradar-te alguna activitat.

12. Ordena les tasques que fa un ramader segons 
com apareixen en el llibre.

 Portar els poals de llet a l’estable.
 Munyir les vaques.
 Preparar la llet per a vendre-la en brics. 
 Canviar la palla de l’estable.

13. En què treballaven els teus iaios? Explica quines tasques feien.
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14. Ordena les imatges amb 1, 2, 3 i 4 i explica què ocorre en cadascuna.

15. Quan els pares veuen a Jordiet ple de pintura, la mare el banya i 
el pare posa la llavadora. Explica en quines tasques de casa 
ajudes tu.
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16. Classifica estes paraules.

 davantal    xarxa    ganivet    navegar    vaixell 

 pernil    botiga    peix    mar    vendre 

Mariner Carnisser

17. Completa amb les paraules que falten.

A la paret del   dels pares, Jordiet 
havia   moltes ratlles i taques 
de colors, que pujaven i  , que 
feien voltes cap a la   i cap a 
l’esquerra, que arribaven fins al sostre i 
baixaven fins al  .

18. A Jordiet li agrada pintar vaques. Observa i escriu cada part on corresponga.

 banya    esquellot    cua    pota    mamelles    cap 
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19. Pinta de roig els noms dels animals salvatges i de 
blau els noms dels animals domèstics.

lleó elefant tigre porc

gos hipopòtam gat

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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Tot el món pregunta a 
Jordiet què vol ser quan 
siga major. I tot el món 
dóna una resposta abans 
d’escoltar què en pensa 
ell. Però, quan per fi 
ho sap, quina sorpresa 
s’emportaran els seus 
pares!

Miguel Vázquez Freire i 
Xosé Tomás ja són majors 
i saben què volen ser: els 
encanta escriure i il·lustrar 
relats per a xiquets i 
xiquetes, com el que teniu 
a les mans.Propostes didàctiques  

referides al llibre  
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