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Fa temps hi havia un granger malaguanyat que va 
perdre tots els seus animals. Quan estava a punt de 
vendre la granja, un nanet li va fer un regal molt es-
pecial: una gallina que ponia ous d’or! Però, qui tot ho 
vol, tot ho perd, i la gallina acabarà anant-se’n a un 
lloc on la respecten més.

TEMÀTICA: l’avarícia, el respecte i l’estima cap als 
animals, la mentida i la vida rural.

GÈNERE: narració.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: les conseqüències de 
l’avarícia, l’explotació dels animals, la fragilitat de 
les mentides i la desconfiança.

CLAUS PER A LA LECTURA
L’avarícia
El granger i el seu veí descobreixen que la gallina 
que li ha regalat el nanet al primer pon ous d’or. Com 
que no els volen compartir l’un amb l’altre, es diuen 
mentides i s’aprofiten tant de l’animal que, finalment, 
aquest decideix anar-se’n i els dos homes es queden 
sense res.

La mentida
Els dos personatges principals es diuen mentides l’un 
a l’altre per a quedar-se els ous d’or i no compartir-los. 
Si s’hagueren dit la veritat i hagueren tingut cura de 
la gallina, aquesta no se n’hauria anat.

La cura dels animals
Ni el granger ni el veí tenen en compte les necessitats 
de la gallina. No en tenen cura, simplement l’alimen-
ten en excés per a tractar de traure’n benefici i això 
no està bé, perquè als animals se’ls ha de respectar i 
tractar bé.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables a 
www.bromera.com. 

   Videoconte de La gallina dels ous d’or, 
disponible en YouTube. 

  Preparació d’un taller amb llauradors o 
ramaders perquè expliquen a l’alumnat 
com s’ha de tindre cura d’una granja. 

  La sopa de Tomàs, publicada per Bromera, 
obra que fomenta el treball en equip i 
la importància de l’amistat i el respecte, 
també amb els animals.


