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COMPRENC EL QUE LLIG

1. Quin ofici té la protagonista del primer poema? 

 

2. Què veu per l’espai estel·lar l’astronauta? Encercla-ho.

avions   un coet   l’univers   un marcià

3. Qui viu en l’ordinador de l’escriptor? Ordena les 
síl·labes.

NENT A PRE DE DA FA

DE

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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4. Amb quina eina treballa l’agranadora? 

• Creus que li agrada la faena? Marca-ho.

 Sí, perquè porta una bata bonica.

 No, perquè és avorrida.

 Sí, perquè balla pel carrer.

5. Quins dies passa consulta la veterinària? Pinta’ls.

6. Què reparteix la cartera? Pinta-ho.

dilluns

dijousdimarts

dimecres divendres

cartó

carteres cartes

carpetescarabasses

7. Completa.

Jo sóc un 
i repare les          .
Gràcies al meu treball,
tothom té 

     .



• •

• •

• •

• •
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8. Uneix cada element amb l’ofici que l’utilitza i escriu els noms davall.

 coet   astronauta   cuiner   canya 

 escriptor   ordinador   pescador   olla
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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 i encercla les paraules difícils. 

El bon mestre educa i guia
amb afecte i simpatia.
Amb ulls oberts com a plats
escoltem els seus relats.
Ens distrau tant a l’escola
que el temps ens sembla que vola!

2. Llig el poema anterior en veu alta amb la melodia de fons que trobaràs en 
la fitxa del llibre de l’espai www.bromera.com/emocionat.

3. Ara, torna a llegir-lo, però… 

• molt de pressa. • molt a poc a poc. • com si fóra un conte. 

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

4. Llegiu i representeu el poema en grups de dos.
El pescador va a pescar
entre les ones del mar
un peix que farà a la brasa

tan bon punt arribe a casa.
Com que bufa un vent gelat,
també pesca un constipat!
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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. Parleu dels temes següents, per torns. 

• Quines professions vos agraden més?

• Què vos agradaria ser de majors?

• Penseu que quan sigueu majors podreu fer qualsevol ofici que vos agrade?

• Com penseu que podeu arribar a ser el que vos proposeu?

• Quins oficis tenen els vostres familiars?

3. En l’espai Emociona’t trobareu una lectura animada sobre  el llibre que 
acabeu de llegir. En acabant i per equips, lleveu el so i expliqueu vosaltres 
les escenes animades del llibre.

Recorda:

•  Escolta els altres participants.
•  Totes les opinions són và li des.
•  Respecta el torn de paraula.
•  Aporta arguments raonats a la 

discussió i parla amb respecte.

6
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CREEM TEXTOS

1. En el llibre hi ha un cuiner que sap receptes. Explica’n tu una.

Ingredients:
 
 

 
 

En primer lloc, 
 
 
 
 

A continuació, 
 
 
 
 

Per a acabar, 

 
 
 
 



De gran hauràs de triar ofici per a treballar
Si no has pensat encara què seràs quan sigues major, 
imagina! Potser estàs entre brous i olles, ensenyant 
l’abecedari o curant menuts i grans.
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Carmen Gil
És una mestra i escriptora andalusa que sempre està inventant-se contes i 
poemes per a explicar-los als xiquets i les xiquetes. A més, també fa teatre, 
explica històries i, fins i tot, sap fer màgia!

Jesús Aguado
És un il·lustrador de Valladolid que ha guanyat un grapat de concursos. Fa 
dibuixos d’estils molt diferents, i alguns d’ells apareixen en els llibres de text, 
encara que a ell li agrada més posar-los en novel·les i poemes.
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