La Laia i el vent
B A M B Ú L E C T O R 3FITXA DEL LLIBRE

Abans de llegir
1 Escriu el títol del llibre a la coberta
1 i indica les teves preferències sobre
la història de la Laia.

 De quins d’aquests arguments t’agradaria que tractés la novel·la?
SÍ NO
Les curses d’enlairar estels per països llunyans, especialment
les de la Xina.
Les amistats que fa la Laia mentre juga amb els estels.
Conèixer els tipus de vents que bufen segons les estacions
i en les diferents zones del planeta.
Les aventures de la Laia quan segueix l’estel que se li ha escapat.
Les converses que mantenen la Laia i el vent.
 Inventa’t un títol nou per a la novel·la adequat a un dels arguments escollits.
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2 Escriu al costat del títol de cada capítol alguna cosa que expliqui
de què tractarà. Al final, hauràs escrit un conte breu.

Índex
La Laia:

Estiu:

Tardor:

Una tassa de te:

Hivern:

Primavera:

Un estiu diferent:

Alguns anys més tard…:
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 6 a la 8

1 Llegeix com ens diuen que és la protagonista, la Laia.
La Laia era una nena solitària. A l’escola s’estava sempre amb la boca
tancada, fins i tot quan la mestra preguntava la lliçó, i us ben asseguro
que se la sabia. Era tan tímida que no s’atrevia a aixecar la mà ni a
parlar en veu alta.
Escriu el nom d’un nen o nena de la teva classe i fes-ne un retrat.
Es diu

2 Què explica en Ferran, de la Laia, als companys de classe? Relaciona les
dues columnes.
Vaig veure la Laia
La Laia parlava sola
La Laia està
Jo anava amb bicicleta






 com un llum!
 a la platja.
 i no em va veure.
 en veu alta.

Interpreta el to de les paraules d’en Ferran, marca’n l’expressió i comenta
què en penses.
burleta

4

afectuós

seriós

preocupat
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3 Raona si la Mei és amiga de la Laia, tenint en compte el que contesta
al Ferran.

4 Observa el dibuix i digues quin aparell hi ha representat i què assenyala.
L’aparell té el nom de
Serveix per
Assenyala
Es col·loca

5 Recorda què li passava a la Laia.
platja
amic

mar
vent

històries
do especial

escoltar
veu

El que ningú no sabia era que la Laia tenia un

bicicleta
orella
: «sabia

», i va ser així que un bon dia mentre passejava arran
de
d’

va sentir una

sibilant que li xiulava

a cau

.

Des d’aquell dia sempre que feia
anava a la

a parlar amb el seu

agafava la seva

i

.

 Qui era el seu amic?
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 9 a la 14

1 Fes frases amb paraules noves. Consulta-les al diccionari si és necessari.
rabent

rebost

espígol

2 Tria la frase del vent que conformi una conversa coherent amb el que diu
la Laia i escriu-la al seu lloc.
La Laia
El vent

6

 Històries noves?
 Vinc carregat de sorra dels deserts.
 Sempre n’explico, però no tothom sap escoltar-les com tu.
 Acabo d’arribar del sud, d’Àfrica.
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3 Com que era durant l’estiu, el vent feia olor d’espígol.
I si hagués estat durant la primavera, quina olor hauria portat?
 Olor de roses

 Olor de bolets

 Olor de ciclàmens

 Olor de margarides






4 A la Laia, quan anava amb bicicleta, li agradava la velocitat i que el vent
la despentinés. A tu també t’agrada? Per què?

5 En aquest capítol el vent explica una història a la Laia.
 Qui és el protagonista de la història?
 D’on és?
 Què necessita trobar per entre la sorra del desert?
 Per què les necessita?

6 Dibuixa com t’imagines que és en Nordim.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 15 a la 21

1 El vent explica a la Laia el conte de la Xiu-len. Recorda alguns costums
i tradicions de la Xina. Relaciona les dues columnes.
 La Xiu-len viu

 Les cases són fetes

 A l’entrada del poble hi ha
 Les escultures allunyen

 El poble està protegit
 A la Xina, el drac és








 els mals esperits.
 per les escultures.
 molt apreciat.
 al nord de la Xina.
 escultures d’animals fantàstics.
 de fusta.

2 Dibuixa i decora el pont.
El pont de fusta que creua el riu Huang He té penjat un mòbil fet de
troncs de bambú. Està esculpit amb relleus i decorat amb dracs i altres
animals fantàstics.

3 A veure si endevines què és.
Faig la feina que fa una barca
però m’estic sempre quiet.
Tinc les ales arquejades,
tinc ulls, però no hi veig.
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4 A la classe de la Laia hi ha la Mei, que va venir de la Xina de petita.
A la teva classe, hi ha alguna persona que hagi vingut de fora?
Explica’ns com es diu i digues coses pròpies d’ella i del seu país.

5 Jugueu a la frase sorpresa i us podreu explicar històries sorprenents.
Organització del joc. Hi haurà un dinamitzador del joc i la resta us asseureu en
cercle amb un llapis o un bolígraf i un full de paper per escriure.
Comenceu a jugar
1r. El dinamitzador del joc preguntarà: «Qui?»
Cada jugador escriurà a la part superior del full un nom comú
o propi com a resposta. Per exemple: cavall.
2n. Tothom doblegarà una mica el paper, procurant que quedi ben amagat
el nom escrit, i passarà el full al company de la dreta.
3r. El dinamitzador del joc farà la pregunta: «Què fa?»
I cada jugador escriurà una acció en el paper. Per exemple: saltar.
4t. Tothom doblegarà una mica més el paper, procurant que el que hi ha escrit
quedi ben amagat i passarà el full al company de la dreta.
5è. El dinamitzador del joc continuarà la dinàmica fent més preguntes: «Com
és?», «On és?», «Amb qui està?», «Quan?», «Per què?»…
Per exemple: alt i fort, a les pistes, amb el professor, al matí, perquè
s’entrena…
I els papers aniran rodant cap al company de la dreta, de manera que
les respostes es vagin barrejant.
6è. Quan es creu oportú, s’atura el joc i cada jugador desdobla el paper que té
i llegeix la frase en veu alta.
 Escriu la frase del teu paper:
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 23 a la 29

1 Completa la història de la Bushba.
planta
fulles
hindú
motxilla
olor
metre
vall
territori
dones
matolls
La Bushba és una nena
en una
de

del sud de l’Índia. Viu a la muntanya,

assolellada on cultiven la
que no sobrepassen el

de te. Plantacions
d’alçada cobreixen un vast

. Quan floreixen la vall fa una
he sentit. La Bushba, com totes les altres
es dedica a recollir

cistell
esquena

dolça i fresca com mai no
de la seva família,

de la planta del te i les col·loca en un

enorme que duu penjat a l’

com si fos una

.
2 Recorda el problema de la família de la Bushba i què fa el vent
per ajudar-los.
SÍ NO
No tenien prou cistells per a la recollida de les fulles de te.
Un insecte s’estava menjant les fulles de la planta.
Havien de podar les plantes per eliminar l’insecte.
Només el vent i la pluja podien exterminar els cucs.
El vent es va posar a bufar per arrossegar els núvols i fer ploure.
El vent estava cansat i no podia bufar amb força.
Després de tres dies de pluja, no hi havia cap cuc en cap matoll.
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3 Què opines del que pensa la Laia sobre les responsabilitats d’en Nordim,
la Xiu-len i la Bushba?
Es va recordar de la Bushba, que de ben segur es llevaria d’hora al matí
i treballaria tot el dia només per poder menjar. En Nordim i la Xiu-len
també havien d’esforçar-se molt per poder viure.

4 Explica en quines feines col·labores a casa, i quines t’agraden i quines no.
FEINES QUE M’AGRADA FER

FEINES QUE NO M’AGRADA FER

5 Dibuixa la Laia i la Mei disfressades i jugant.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 30 a la 38

1 Indica si els fragments següents formen part d’un text descriptiu,
narratiu o d’un diàleg.
El vent bufava fort i a la Laia li costava pedalejar; es va
És un text
asseure en un banc, darrere l’escullera.
–Laia, prou! –cridava sense poder parar de riure.
–Bon dia, amic –va respondre la Laia sorpresa.
–Em fas pessigolles amb l’estel –rondinava el vent.

És un

El mar semblava pla, però al fons les petites ones
dibuixaven línies d’escuma blanca i la línia de l’horitzó És un
es veia ondulada per les ones.

2 La Laia està molt contenta amb l’estel perquè pot jugar amb el vent.
Digues què és el que més t’agradaria que et regalessin i per què.

3 Completa la història que explica el vent dels països del nord.
 Qui és el protagonista?
 On viu?

 Quin fenomen té lloc en el poble que fa que hi hagi molts visitants?

 Com és que en Hans coneix tantes persones?
 Amb què es desplaça en Hans per anar a l’escola a l’hivern?
 Què va presenciar en Hans al cel, gràcies al vent?
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4 Explica què és una aurora boreal.

5 Observa els estels i les constel·lacions del dibuix i fixa’t com estan
col·locats per poder-los reconèixer en una nit estelada.

 Saps com s’anomena popularment l’Óssa Major?
 I l’Óssa Menor?

 Explica quines sensacions tens mentre una nit qualsevol observes el cel estelat.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 39 a la 47

1 Marca quina anècdota semblant viuen en Diego i la Laia.
 A tots dos els agrada anar a pescar.

 Un dia van amb barca pel riu i bolquen.
 Els dofins els protegeixen.





2 Al Brasil el ball tradicional és la capoeira, i al teu país?

 Si a la classe comparteixes les activitats amb nois i noies vinguts
de diferents països o comunitats, pregunta’ls quin és el seu ball tradicional
i escriu-ne el lloc d’origen.
DANSA O BALL

LLOC D’ORIGEN

 Els balls populars es ballen durant la festa major, a més de moltes altres
activitats. Aprèn el poema Festa major, d’un poeta català.
FESTA MAJOR
Cotó de sucre, cavallets,
càntirs de vidre i arracades
llueu i salteu fent ballades
entre el brogit dels platerets.
Tomàs Garcés
 Què és el cotó de sucre?
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3 El dofí és l’animal preferit de la Laia. I el teu, quin és?
Per què és aquest i no un altre? Dibuixa’l.

Perquè

4 Ajuda la Laia i la Mei a ensenyar paraules noves a en Nordim.
Juga al Memory amb els companys de taula.
Organització del joc
 Feu una llista de noms d’objectes. Podeu decidir que pertanyin a un mateix
camp temàtic o no.
 Prepareu cartrons individuals amb cada nom i uns altres cartrons amb els
dibuixos corresponents.
Per exemple:
BICICLETA

Comenceu a jugar
 Col·loqueu damunt de la taula i en dos espais diferenciats els cartrons cara avall.
 Un jugador agafa un cartró de cada grup; després mostra el dibuix a la resta
de companys i llegeix la paraula en veu alta.
 Si per casualitat el dibuix coincideix amb el nom, es queda els cartrons
i repeteix l’operació.
 Si no hi ha hagut coincidència, es deixen els cartrons altre cop cara avall
al mateix lloc on eren. La resta de companys ha de procurar memoritzar
els cartrons per si, quan els arriba el torn, els necessiten per fer la seva parella
nom-dibuix.
 Guanya qui ha aconseguit fer més parelles de cartrons.
Editorial Casals
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 49 a la 53

1 Marca la sensació que t’aporten aquestes olors i afegeix-n’hi més.
M’agrada

Em molesta

Indiferència

Els perfums
L’olor de vaca
L’olor de terra mullada
El fum
Les clavegueres
La colònia
L’olor de carn a la brasa
L’olor que fa la sopa quan bull
Una cort de porcs
La roba neta
La roba suada

2 El vent s’acomiada de la Laia amb un conte i una aroma de gessamí.
Escriu una nota per acomiadar-te del vent i agrair-li les coses
que has après de les seves històries.
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3 La Laia ha canviat molt i s’ha fet gran. Té amics i sap compartir coses amb
ells. Fes una llista dels teus millors amics i digues què comparteixes
amb cadascun.




4 Imagina’t que ets un d’aquests personatges i fas una excursió amb
bicicleta amb dos amics. Explica on aneu, què voleu veure, algun
contratemps amb què us heu trobat i què heu fet per resoldre’l.
Volem anar

per veure

però

5 A la Laia li agrada anar amb bicicleta. Què t’agrada fer en el temps lliure?
anar amb bicicleta
patinar amb patins de línia
anar amb patinet
llegir
jugar a jocs de pilota
saltar a corda
jugar a jocs de taula
jugar a tocar i parar
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 54 a la 57

1 Què és un escafandre? Consulta-ho al diccionari si et fa falta.

2 Dibuixa on són i què fan la Laia, en Nordim i la Mei.
La Laia es va col·locar l’escafandre i la Mei també. En Nordim revisava
el motor de la barca, i després va preparar els monitors i es va assegurar
que la càmera estigués en bones condicions.

3 Explica el significat de les frases.
 El mar estava pla com una bassa.
 Avui fa mar grossa.
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4 Què feia la Laia capbussada a vint-i-cinc metres? I la Mei?
 Filmava grups de dofins.

 Es bellugava a prop dels dofins com si fos un més.

 Acariciava la femella que estava a punt de tenir una cria.
 Filmava el moment tendre del naixement de la cria.

LAIA

MEI











5 Escriu correctament els dos objectius dels tres amics.
 Primer objectiu:
havien

la filmació
diners

per recollir

de vendre

Havien
 Segon objectiu:
en un

i recuperació

de protecció

volien

invertir
dels dofins

projecte
els diners

Volien
6 Amb quin personatge t’identifiques més, amb la Laia, en Nordim
o la Mei. Per què?
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Després de llegir
1 Fes un resum que expliqui de què tracta cada capítol.
La Laia

Estiu

Tardor

Una tassa de te

Hivern

Primavera

Un estiu diferent

Alguns anys més tard
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2 Fes una creu a les paraules que no tenen relació amb la Laia.

 bicicleta
 olors d’espècies
 ordinador
 terrat

 pilota
 galleda
 dofí
 bolígraf

 platja
 cotxe
 vent
 mar
 xocolata
 estels
 aurora boreal

 Tens alguna vinculació amb alguna d’aquestes paraules?
Explica quin record o vivència té per a tu.

3 Llegeix com acaba l’últim capítol.
La Laia es va aixecar i va sortir al jardí; feia olor de gessamí. Va notar
que el vent l’acariciava i va saber que ell l’ajudaria, com sempre,
a tirar endavant el seu projecte.
 Inventa’t i escriu què farà la Laia d’aquí a uns anys.
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4 Recorda què has llegit de cada un dels rius Huang He i Amazones.
És el riu més ample del món.
També es diu riu Groc.

Huang He

És un riu d’Amèrica del Sud.
És el riu de més cabal del món.
És un riu de la Xina.

Amazones

És un riu que fa grans crescudes i inunda terres
de conreu i pobles.
5 Després de llegir aquests rodolins, digues a qui fan referència.
Llarg i prim, sempre saltant,
i la mar l’està esperant.
 Encercla si les afirmacions són certes o no. Fan referència…
…a una barca

SÍ

NO

…al riu

SÍ

NO

…al dofí

SÍ

NO

6 El vent porta informació de molts llocs diferents. Digues a quin
d’aquests llocs voldries anar i explica per què.

· Digues a quin lloc dels que viuen els protagonistes de les històries
no t’agradaria anar. Explica per què.

22

Editorial Casals

FITXA DEL LLIBRE
Títol:
Autora:
Il·lustrador:
Editorial:
PERSONATGES
 Encercla els protagonistes de la novel·la o de les històries del vent
amb què t’has sentit més identificat.
la Laia
la Xiu-len

en Ferran
la Bushba

la Mei

el vent

en Hans

en Nordim

el dofí

en Diego

 La Laia al començament de la novel·la era una nena tímida i poc
comunicativa. Explica com veu el vent a la Laia en el seu últim conte.

ARGUMENT
Ja saps com és l’amistat que tenen la Laia i el vent. També saps que el vent
li ha ensenyat moltes coses, li ha fet estimar costums desconeguts per ella
i que la protegirà sempre, però… i si la història continués?
 Imagina’t que el vent un dia va a veure la Laia i fa destrosses de tan fort
que bufa. Què creus que li diria la Laia, al vent?
 Imagina’t que el vent s’emporta la Laia a un país llunyà.
Què creus que faria la Laia?
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AVENTURES I FANTASIA
 Escriu tres fets que formin part d’una aventura que has compartit
amb la Laia i tres que siguin fruit de la fantasia.
Aventura
1
2
3
Fantasia
1
2
3

VALORACIÓ DEL LLIBRE

 Molt bo
 Bo
 Regular
 Recomanaries aquest llibre als teus amics? Explica per què.

 La lectura d’aquest llibre t’ha ajudat a entendre una mica el fet que les
persones que vénen de països llunyans a viure aquí es troben amb
costums i maneres de fer diferents?
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