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Carles Cano i Paco Giménez,
autors d’una llarga i reconeguda trajectòria, han combinat
paraules i colors en aquest
conte per a crear un món molt
especial habitat per criatures
molt divertides.

La festa monstruosa

En el tenebrós País dels Monstres falta color, tot és gris,
blanc i negre, amb alguns tocs
sangonosos de roig. Però la
mare d’Urk, el més bèstia dels
monstres menuts, coneix una
manera senzilla i ràpida d’acolorir el país. Vols descobrir-la?
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ACTIVITATS
1. Fes memòria i anota el nom del protagonista de La festa monstruosa.

2. Per què creus que es diu així el llibre?
Marca la resposta correcta.
Perquè és una festa avorridíssima.
Perquè és una festa de monstres.
Perquè és una festa divertidíssima.
3. Estes oracions resumeixen la història. Ordena-les amb 1, 2, 3 i 4.
Li agafaren gustet i pintaven totes les coses del seu món del color que
volien.
La mare d’Urk els deixà sols a casa i començaren a pintar els objectes
de colors diversos.
En tornar la mare d’Urk es posà contenta perquè havien creat un món
més divertit.
Hi havia una vegada uns monstres menudets que s’avorrien quan anaven a escola.
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4. Marca les coses que els monstres aprenien a l’escola.
rugir
domesticar llimacs i colobres
parlar amb la boca plena
anar en bicicleta de tres rodes
furgar-se el nas
beure aigua
dibuixar animals
escopir de gaidó
raspallar-se les dents
eixugar-se les mans
5. Indica si estes afirmacions són vertaderes (V) o falses (F).
Al principi els monstres vivien en un país trist i sense colors.
Els monstres aprenien a llegir i escriure a l’escola, i res més.
La mare d’Urk mai no els deixava sols.
Els monstres menuts van pintar de colors diversos tot allò que trobaven
al seu pas.
Quan va tornar a casa, la mare d’Urk es va enfadar moltíssim amb els
monstres.
Al País dels Monstres les coses i la gent estan ara pintats de mil colors.
6. Encercla la resposta correcta en cada cas.
• Qui diu: «Ara sí que ens divertirem»? • La mare d’Urk sabia que...
a) La mare d’Urk.
a) Els monstres no farien ni cas.
b) El mestre dels monstres.
b) Els monstres la creurien sense
c) Els monstres menuts.
replicar.
c) Els monstres es quedarien plorant.
• La mare d’Urk prepara per a berenar...
• Com pintaren el lleó del llibre?
a) Amb ratlles verdes.
b) Amb ratlles roges.
c) Amb taques grogues.

a) Llet amb galetes.
b) Xocolata amb llengües de gat.
c) Pastissets de moniato.
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7. Busca en esta sopa
de lletres el nom de
5 colors que apareixen en el llibre.

R
O
I
G
X
E
M
R
B

P
L
A
R
G
O
D
S
L

V
B
T
A
R
O
N
J
A

E R D
E R G
U T T
A T W
O C R
I R D
R G G
S M H
U A M

8. Saps què signifiquen estes paraules que apareixen en La festa monstruosa?
Relaciona.

•
llefiscós •
sangonós •
llimac •
llòbrec

• brut de sang
• fosc, que fa por
• bavosa
• apegalós

9. Rugir, espantar i parlar són paraules que indiquen accions. Busca 5 accions
més en el text.

10. En els dibuixos d’este llibre apareixen moltes paraules que imiten sons. Escriu ací alguns exemples i digues què signifiquen.
Auuuuuu!!!

11. El començament de La festa monstruosa és típic dels contes. Escriu el nom
de tres contes que conegues.
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12. Observa estos dos dibuixos i encercla les 5 diferències que hi trobes.

13. Urk és el nom del
monstre més animal
de tots. Inventa’t
quatre noms
monstruosos per a
la resta.

U R K
O
I
E
A

14. Explica com és la mare d’Urk a partir del text i dels dibuixos.

• Què els diu als monstres quan els deixa sols a casa?

15. Fes un poquet de memòria: quins menjars preparava als monstres la mare
d’Urk?
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16. Observa esta
escena de La
festa monstruosa
i explica què
passa.

17. Imagina que la mare se’n va de casa i et deixa amb els amics. Com creus
que acabaria estes recomanacions?
i després podreu

–Me’n vaig, acabeu

però que no vos passe pel cap

18. Els monstres aprenen a combinar colors. Pinta estos animals de colors
diferents amb les combinacions que més t’agraden.
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19. Fes una llista amb els colors que s’esmenten en la història.

• Quin d’ells t’agrada més?
• I quin no vols veure ni en pintura?
• Quines coses pintaries en la classe perquè fóra més alegre i divertida?

20. Els monstres de la història es diverteixen pintant. Què fas tu per a divertir-te?

21. Escriu la teua opinió sobre la història.
El que més m’ha agradat:

El que menys:

22. Pinta la puntuació de l’1 al 5 per a La festa monstruosa,
segons quant t’haja agradat llegir el llibre.
Poc

1

2

3

4

7

5

Molt

En el tenebrós País dels
Monstres falta color, tot
és gris, blanc i negre, amb
alguns tocs sangonosos de
roig. Però la mare d’Urk, el
més bèstia dels monstres
menuts, coneix una
manera senzilla i ràpida
d’acolorir el país. Vols
descobrir-la?
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Carles Cano i Paco
Giménez, autors d’una
llarga i reconeguda
trajectòria, han combinat
paraules i colors en
aquest conte per a crear
un món molt especial
habitat per criatures molt
divertides.

