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COMPRENC EL QUE LLIG

1. Encercla el protagonista 
i digues quina relació 
té amb l’altre personatge.

 
 

2. Què és el que més 
desitja Enric?

 Disfressar-se.

 Viatjar.

 Volar.

ET DONEM LA BENVINGUDA!
Per a ajudar-te a conéixer millor este llibre, et proposem unes activitats fan-
tàstiques.

A partir d’ara respondràs preguntes, llegiràs en veu alta i parlaràs, inventaràs 
històries… i aprendràs un grapat de coses!

Au, va, acompanya’ns!
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3. Què demanava Enric cada Nadal al Pare Noel? 
Marca la resposta correcta.

 Una disfressa de superheroi.

 Unes ales que volaren de veritat.

 Un avió.

4. Què acabava regalant-li cada any el Pare Noel?

 
 

5. Observa l’escena i explica què ocorre.
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6. Indica si les afirmacions són verdaderes (V) o falses (F).

Enric sentia que havia nascut per a volar.

Les ales que li va dur el Pare Noel a Enric van arribar a eixir a les 
notícies.

La mare li va regalar el primer llibre el dia del seu aniversari.

La mare era l’única persona que li portava llibres.

La muntanya de llibres es va fer tan gran, que es va convertir en 
la més alta del món.

7. Barra els objectes que no li serveixen a Enric per a volar i encercla els 
que sí.

ales de joquet  disfressa de superman

  imaginació  globus  llibres

8. Què vol dir la mare quan li diu al protagonista que «hi ha altres maneres 
de volar»? Pinta l’opció correcta.

Que pot 
volar 

en avió.

Que li comprarà unes 
ales noves que sí que 

funcionaran.

Que pot viatjar amb l’ajuda 
de les històries dels llibres 

i la seua imaginació.

9. Per quin motiu vol baixar Enric de la pila de llibres?

 
 

 



©
 E

di
ci

on
s 

Br
om

er
a

5

LLEGIM EN VEU ALTA

Abans de començar a llegir en veu alta...

•  Subratlla les paraules difícils i pronuncia-les.
• Fixa’t bé en la puntuació.
• Assegura’t que entens tot el text.

1. Llig en veu baixeta, encercla les paraules difícils i practica-les. 

Al principi, Enric no la va entendre, però es va asseure al jardí i va co-
mençar a llegir, sense més. I li va agradar tant el conte que la mare li 
havia regalat que el va acabar d’una tirada.
  I resulta que, quasi sense adonar-se’n, va agafar un altre llibre... i 
després un altre... i un altre més...
  Es meravellava de tot allò que descobria, aprenia o imaginava a 
través d’ells.

Escolta una mostra de lectura en veu alta en Emociona’t. 

2. Encercla les comes de color blau, els punts de color roig i els punts sus-
pensius, de verd.

3. Ara, llig el text sencer en veu alta i para atenció a la puntuació.

•  Pots utilitzar la melodia de fons que trobaràs en la fitxa del llibre de l’es-
pai www.bromera.com/emocionat.

4. Torna a llegir el text, però… 

• de forma mecànica, com si fores un robot. 

• com si estigueres espantat.

• amb veu greu, com si fores un monstre.



©
 E

di
ci

on
s 

Br
om

er
a

6

PARLEM DEL LLIBRE

1. Llegiu el llibre i comenteu-lo a l’aula.

• Seieu en rogle per a començar l’activitat. 

•  Per torns, llegiu els fragments que vos hagen cridat l’atenció, i digueu 
per què. 

• Després de cada lectura, doneu les vostres opinions.

2. Contesteu estes preguntes entre tota la classe.

• Vos agrada llegir? Quines altres activitats feu en el temps lliure?

•  Quants llibres teniu  a casa? Heu llegit tots els que són per a la vostra 
edat? On els guardeu?

•  Alguna vegada heu sentit, com Enric, que viatgeu a altres llocs quan lle-
giu? I amb alguna altra activitat?

3. La major il·lusió d’Enric és volar i veure altres llocs. Què és el que més vos 
agradaria fer a vosaltres? Com podríeu aconseguir-ho?

4. Imagineu que Rocio Bonilla, l’autora i il·lustradora d’este llibre, visita el 
vostre centre. Prepareu preguntes que li faríeu.

•  En acabant, visualitzeu les mostres de booktube i l’entrevista a Rocio de 
l’espai Emociona’t i comenteu-ho.

Recorda:

• Escolta els altres participants.
• Totes les opinions són vàlides.
• Respecta el torn de paraula.
•  Aporta arguments raonats a 

la discussió i parla amb res-
pecte.



©
 E

di
ci

on
s 

Br
om

er
a

7

CREEM TEXTOS

1. La muntanya de llibres es va fer tan gran que va arribar a eixir en les no-
tícies. Tu eres el periodista encarregat d’escriure-la per al diari de la teua 
ciutat. Recorda respondre a les preguntes: què, qui, com, quan, on i per què.

COS DE LA NOTÍCIA

TITULAR



La muntanya de llibres més alta del món
Enric estava convençut que havia nascut per a volar. Mirava els avions, 
intentava fabricar-se ales de tota mena, fins i tot va demanar poder 
volar com a regal de Nadal! Però no funcionava res... Un dia, sa mare 
li va contar que hi havia altres maneres de fer realitat el seu somni i 
li va posar un llibre a les mans. Aquell mateix dia, sense adonar-se’n, 
Enric va començar a volar...

Quadern didàctic referit al llibre
La muntanya de llibres més alta del món 
(ISBN: 978-84-9026-740-0)
© Teresa Gregori
©  Edicions Bromera, SL 
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Rocio Bonilla
Va nàixer a Barcelona i va estudiar Belles Arts. Es va dedicar durant anys a 
la publicitat fins que la vivència de la maternitat la va dur, primer, a decorar 
espais infantils amb murals pintats a mà i, després, a entrar al món editorial. 
Com a autora ha publicat els llibres Cara de pardal, De quin color són els besos? 
o Max i els superherois, entre d’altres.
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