Contes verticals
B A M B Ú L E C T O R 3FITXA DEL LLIBRE

Abans de llegir
1 Escriu què creus que són els contes verticals.
1
 Defineix les paraules següents:
 Conte:

 Vertical:
 Ara, fulleja l’interior del llibre i explica quina particularitat hi veus.

2 En la contracoberta del llibre es parla dels mots encreuats. Troba els deu
noms de colors que hi ha en els mots encreuats següents:
taronja vermell blanc lila gris
marró groc verd blau negre
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3 Observa la il·lustració de la coberta:
 Creus que els dibuixos de la coberta són
personatges dels contes? Per què?

 A què et recorda la forma d’aquesta tira
de dibuixos?

4 Marca a quins contes creus que pertanyen els personatges que apareixen
a la coberta. Després, comenta amb els companys què has marcat per
veure si coincidiu o no amb els supòsits fets.
TÍTOLS DELS CONTES

䊊 Alegria
䊊 El gos
䊊 Oriol
䊊 El maquinista
䊊 El fantasma
䊊 Eclipsi
䊊 Lʼescala de mà
䊊 Lʼescala de pedra
䊊 Lʼescala de cargol
䊊 Lʼextraterrestre
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䊊 Lʼelefant
䊊 El mirall
䊊 Estudiants de medicina
䊊 Fugida
䊊 El nàufrag
䊊 Esfondrament
䊊 Una vida de gos
䊊 El telèfon mòbil
䊊 Lʼagenda boja
䊊 Les llavors màgiques
3

Mentre llegim
Llegim de la pàgina 7 a la 10

1 Digues qui ha escrit el pròleg d’aquest llibre i informa’t de qui és
i què fa.
El pròleg és
És

2 Llegeix aquest fragment del pròleg:
Entre el què i el com. Al principi creia que si ja sabia què passava i com
acabava tot no tenia gaire sentit començar-m’ho a llegir. Però ben aviat
vaig canviar d’idea. Perquè ens agradi un conte hem de trobar-hi
quelcom, però al capdavall ens atraparà més el com que no pas el què.
 Ara senyala a les frases següents, si es parla del COM o del QUÈ.
La Maria va decidir comprar-se unes mitges.
En Miquel aprova perquè estudia de valent.
La Laura s’ha fet mal amb un filferro.
La Rània guanya totes les partides de parxís
perquè practica amb el seu avi.

䊊 COM
䊊 COM
䊊 COM
䊊 COM

䊊 QUÈ
䊊 QUÈ
䊊 QUÈ
䊊 QUÈ

 Estàs d’acord amb en Màrius Serra quan diu que perquè ens agradi un conte
hem de trobar-hi quelcom? Per què?

 T’agrada llegir? Digues què t’agrada més d’un llibre.

䊊 L’argument.
䊊 Els personatges.
䊊 La temàtica.
4
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3 En Màrius Serra ens compara la manera d’escriure aquests contes amb
imatges de la vida real. Relaciona-les.
Verticalitat…

䊊

䊊
Espadat…
䊊
Recorregut… 䊊
Agilitat…

䊊 dels meandres que discorren plàcidament per valls
i planes.

䊊 que formen les paraules en negreta.
䊊 dels caçadors.
䊊 pròpia dels millors futbolistes.

4 Paraules complicades que fa servir en Màrius Serra. Escriu al costat
de cada definició la paraula que hi correspon.
Simbiosi

Manuscrit

Acròstic

Quelcom

Alguna cosa.
Relació entre dos animals o plantes d’espècies
diferents en què els dos individus obtenen un
benefici mutu.
Text en què les lletres inicials, intermèdies o finals de
cada línia, llegides verticalment, formen paraules.
Escrit a mà.
5 La paraula graella significa moltes coses. Encercla els diferents significats
amb el mateix color que la seva descripció.
graella d’arribada
graella de càlcul
graella amb greixera
graella de programació
graella de sortida
 Zona d’un circuit destinada a acollir les motocicletes de competició segons
un ordre determinat just abans del començament d’una cursa.
 Zona de la pista anterior a la meta, marcada amb cinc línies discontínues,
que indica els 5 metres finals de la recta d’arribada.
 Pla detallat de la programació d’una emissora de ràdio o de televisió prevista
per a un període determinat, amb la indicació dels horaris d’emissió.
 Graella que serveix per coure carn o peix i recollir-ne el suc.
 Grup d’ordinadors, destinats a efectuar càlculs de gran complexitat,
que s'interconnecten a través d'Internet.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 13 a la 15

1 ALEGRIA Ordena els grups de paraules per saber el significat
de la paraula energia. Després, informa’t i escriu els tipus d’energies
que existeixen.
d’un organisme, d’un cos, etc.,
la força
capaç de produir moviment, treball, etc.
L’energia és

Tipus d’energia:

2 ALEGRIA Encercla quines d’aquestes coses ens proporcionen energia
per dur a terme les nostres activitats diàries:

3 ALEGRIA Observa la imatge i marca a la graella quins adjectius descriuen
millor la noia i el noi.
NOIA

NOI

cansat/da
alegre
rialler/a
divertit/da
avorrit/da
simpàtic/a
juganer/a
trist/a
content/a
pensarós/osa
feliç
6
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4 EL GOS Què tenia el gos? Contesta.
El gos tenia
 Intenta fer d’escriptor i acaba el conte.
TENIA la boca seca i la
CALOR
 Llegeix en veu alta el teu conte als teus companys.
5 EL GOS Al gos «l’havien abandonat en un poble desconegut».
Escriu la teva opinió sobre el tema de l’abandonament d’animals.

 Feu un debat a classe sobre el tema i demaneu a l’adult que faci
de moderador.
6 ORIOL Escriu què diu l’Oriol que sempre diuen les persones grans.
 Inventa’t un conte amb les seves paraules:
NO vol explicar
PASSA de dir que
RES del que pugui dir no
 Escriu alguna cosa que no hagis explicat perquè has pensat
que no interessava a ningú.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 16 a la 19

1 EL MAQUINISTA Què sorprèn el maquinista? Marca la resposta correcta.

䊊 Veure el camí que tantes vegades ha fet.
䊊 Veure una cosa estranya al mig de la via.
䊊 Trobar-se un elefant al mig de la via.

 Què li va passar al tren?

2 A veure si saps resoldre l’endevinalla.
Sóc gros com un talòs,
tinc ventiladors i dutxa a mida,
i quan vaig d’estampida,
tothom toca el dos.
La resposta és:
3 EL FANTASMA A l’Eulàlia no li fa por el fantasma, però segur que li fan
por altres coses. I a tu, què és el que et fa més por?

El que em fa més por és:
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4 ECLIPSI En Roger sabia què era un eclipsi. I tu, que ho saps? Acaba la
frase.
Un eclipsi és…
 Dibuixa en els requadres un eclipsi total i un eclipsi parcial.

Eclipsi total

Eclipsi parcial

 Per què ens hem de posar ulleres per veure un eclipsi? Marca la resposta
correcta.

䊊 Perquè la llum que desprèn ens pot danyar la vista.
䊊 Per veure millor el fenomen.
5 ECLIPSI Coneixes les fases de la lluna? Col·loca l’etiqueta on et sembla
que correspongui.
LLUNA CREIXENT
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LLUNA MINVANT

LLUNA NOVA

LLUNA PLENA
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 20 a la 25

1 L’ESCALA DE MÀ, L’ESCALA DE PEDRA i L’ESCALA DE CARGOL
En aquestes pàgines apareixen tres escales diferents: una escala de mà,
una escala de pedra i una escala de cargol. Fes un dibuix de com
t’imagines cada escala.

Escala de mà

Escala de pedra

Escala de cargol
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2 L’ESCALA DE MÀ Llegeix com és la vida de l’escala d’aquesta història
i pinta els requadres del color que et transmetin aquestes paraules.
Una vida
monòtona

Una vida
avorrida

Una vida
fosca

 Emplena els requadres següents amb els contraris dels adjectius anteriors
i pinta’ls, també, dels colors que et transmetin les paraules.
Una vida

Una vida

Una vida

3 L’ESCALA DE MÀ Per què es diu que és una nit «màgica» la nit que vénen
els tres Reis d’Orient?

4 L’ESCALA DE PEDRA Fes el teu conte, respectant el conte vertical.
L’ESCALA
DE
PEDRA
5 L’EXTRATERRESTRE Què fa l’extraterrestre així que aterra i veu la nena?
Marca la resposta correcta.

䊊 Torna a dintre corrents.
䊊 Li planta cara.
䊊 S’espanta molt.

 En quin altre conte ha sortit l’Ariadna?

䊊 L’escala de pedra.
䊊 L’escala de mà.
䊊 L’escala de cargol.
Editorial Casals
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 29 a la 40

1 L’ELEFANT Redacta una notícia sobre els elefants i escriu-hi un títol.
.

2 L’ELEFANT Copia les paraules següents on correspongui depenent del tipus de
mitjà de transport.
terra

globus,
avioneta, avió,
paracaigudes

12

mar

aire

barca de rems,
transatlàntic

tractor,
locomotora,
tricicle, cotxe,
patinet
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3 EL MIRALL L’Eulàlia queda atrapada dins del mirall. Què fa per intentar
sortir-ne? Subratlla les accions que recordis.
crida,

insulta,

riu,

salta,
s’ofega,

plora,

es desespera,

gesticula,

es calma

4 EL MIRALL Llegeix el fragment següent i contesta.
Ara es recorda d’aquell
fantasma que en una mansió
real s’amagava de dia i a la nit
vagava per les estances fent
xerrics i udols, només que no
feia por.
 A quin conte dels que ja has llegit et recorda?

䊊 El fantasma
䊊 L’escala de cargol
䊊 L’extraterrestre

 Com es diu la protagonista dels dos contes? Troba la solució entre el tou de
lletres.
DUJCLSORITJOCJSUFELOGMILOSPELMBISNJIDRIEULALIACNIBMDO
5 EL MIRALL Escriu tres coses que faries si et quedessis atrapat dins
del mirall.
1.
2.
3.
6 ESTUDIANTS DE MEDICINA Els dos companys d’universitat s’equivoquen
en el diagnòstic del senyor que camina de manera estranya.
Quin és el problema del senyor?
El problema del senyor és que en realitat porta un
Editorial Casals
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 41 a la 55

1 FUGIDA Digues amb quins altres contes d’aquest recull es relaciona
el conte «Fugida».
El conte «Fugida» es relaciona amb…

2 FUGIDA El circ és un petit univers. Dibuixa una carpa de circ i posa-li
un nom. Després respon a les preguntes:

 Has anat alguna vegada al circ?
 Quina és l’atracció que més et va agradar? Per què?
 I la que menys? Per què?
 Alguna vegada t’ha passat pel cap la idea de treballar en un circ? Per què?

14

Editorial Casals

3 EL NÀUFRAG Observa la il·lustració i respon:
 Què creus que mira el personatge?
 T’agradaria anar a una illa deserta com
aquesta? Per què?

 T’agraden les històries de pirates? Per què?

4 EL NÀUFRAG Llegeix l’afirmació següent i dibuixa com t’imagines
un dels pirates del conte.
Diria que els pirates són herois de la llibertat i que la seva pàtria és el mar.

5 ESFONDRAMENT Ordena les últimes paraules verticals del conte
i comprovaràs que és un petit resum de la història!
HAVIA
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DIVERTIDA

TOT

ESTAT

CASUALITAT

UNA
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 57 a la 67

1 UNA VIDA DE GOS Llegeix en veu alta el fragment fent l’entonació
adequada, com si fossis un actor o una actriu. Demana als teus companys
que valorin com ho has fet.
La meva història comença quan, essent
un cadell, em van vendre i separar de la
meva mare. Em va comprar un home que
em volia regalar. Així vaig entrar a la vida
d’un matrimoni sense fills. La dona em va
rebre amb molta il·lusió i entusiasme. Era
afectuosa amb mi i m’aviciava molt. De
menut em donà una bona vida, feliç i
tranquil·la. Però a mesura que creixia, la
il·lusió d’ella minvava, m’ignorava. Fins
que un estiu, en què la parella va planejar
de fer un creuer de luxe, van veure que jo
els feia nosa. I una tarda, cap a finals de
juny, com aquell qui no vol la cosa, els
amos em van deixar als afores d’un poble
llunyà. Quina por! Aquells no eren els
meus dominis, no reconeixia res. Primer
corria amunt i avall, bordant i buscant els
amos, però després, en fer-se fosc, em
vaig adonar que m’havien abandonat.

2 UNA VIDA DE GOS Quan el gos diu «gairebé vaig mossegar un nen que
corria pel carrer», et recorda a alguns personatges dels contes que ja hem
llegit? A quins?

3 UNA VIDA DE GOS Com aconsegueix el gos abandonat quedar-se a casa
del nen? Marca l’opció correcta.

䊊 Fent moixaines a la mare del nen.
䊊 Portant-se molt bé.
䊊 Foragitant un lladre.
4 UNA VIDA DE GOS Tu t’hauries quedat el gos? Per què?
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5 EL TELÈFON MÒBIL Tens telèfon mòbil? Per què el fas servir?

6 EL TELÈFON MÒBIL Fixa’t en les tecles del telèfon que hi ha dibuixat
i desxifra el missatge que s’amaga darrere dels números:

2153 743262936373

327481328332

6263 5343 214173213121833262
325374
\

䊏

/

1

2ABC

3DEF

4GHI

5JKL

6MNO

7PQRS

8TUV

9WXYZ

*

0+

#

616322435374

(Indicacions: els números grans corresponen als números de les tecles, i els petits
indiquen l’ordre de cada lletra dins la tecla.)
 El missatge diu:

 Ara, escriu el teu propi missatge en el requadre i passa’l als teus companys
perquè el desxifrin.

7 EL TELÈFON MÒBIL De qui és el mòbil que sona dins del fèretre? Marca la
resposta correcta.

䊊 Del capellà.
䊊 De l’empleat de la funerària.
䊊 De l’avi.
Editorial Casals
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 69 a la 83

1 L’AGENDA BOJA Relaciona les expressions següents amb la definició
correcta.

Estar com un llum.

䊊 Tenir el cap brillant com una bombeta.
䊊 Estar una mica malament del cap.

Confiar cegament.

䊊 Confiar tancant els ulls.
䊊 Confiar molt en una persona.

Tenir cor de drapaire.

䊊 Ser una persona que ho guarda tot.
䊊 Tenir el cor desmanegat.

2 L’AGENDA BOJA Llegeix el fragment del conte vertical i explica què
li passa a la Marina, qui l’ajuda i què li aconsella la mare.
No sabia què estava passant, no feia res més que rebre esbroncades.

3 L’AGENDA BOJA Fes una llista, seguint els exemples, de totes les coses
que acostumes a anotar a l’agenda.

18

COSES PERSONALS

COSES ESCOLARS

Anar a dinar a cals avis

Acabar els dibuixos de plàstica
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4 LES LLAVORS MÀGIQUES La història vertical ens diu que el pagès va
trobar unes llavors màgiques. Saps per què són màgiques, les llavors?

5 LES LLAVORS MÀGIQUES Dibuixa un follet tal com te l’imaginis.
Posa-li nom.

6 LES LLAVORS MÀGIQUES Completa el fragment amb les paraules que hi
falten.
gotes
collites
bosc
llavor
dia
follets
aigua
matolls
Va ser un any molt dolent per a les
. El pobre pagès no sabia
com trobar l’
per regar els camps. “No es pot sembrar cap
en unes terres tan eixutes”, deia. “Tornaré a perdre la
collita. Si trobés unes llavors resistents, potser aconseguiria fer-les créixer
amb quatre
màgiques que ploguessin un sol
”.
En Jan, el seu fill, escoltava tot el que deia el pare i va decidir ajudar-lo.
Es va endinsar al
veí, allà on creixien els
, hi
tenia uns bons amics que l’ajudarien. Segur que, en algun racó, els
tenien ben guardades unes llavors màgiques.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 85 a la 88

1 De què s’adona l’autora al principi de la creació dels contes verticals?

䊊 Que el text vertical queda deslligat i s’allargassa.
䊊 Que el text vertical queda bé i s’entén.
䊊 Que el text vertical queda bé estèticament però no s’entén.
2 Amb les lletres següents inventa’t un conte vertical.
A
M
O
R
 Ara, inventa’t un conte amb les paraules següents:
BON
VENT
I
BARCA
NOVA
 A partir de quina frase feta escrivim aquest conte?

3 L’autora ens explica que per als nens i nenes escriure un conte vertical
suposa tot un repte. Digues si les accions següents poden ser reptes o no.
Buidar el rentaplats.
Treure molts excel·lents.
Fer una truita de patates.
Jugar bé als escacs.
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䊊 SÍ
䊊 SÍ
䊊 SÍ
䊊 SÍ

䊊 NO
䊊 NO
䊊 NO
䊊 NO
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4 Copia les frases al lloc on correspongui i tindràs una altra història
del conte.
EL FANTASMA
per veure si el vèiem, però
vespre ens havíem preparat per anar al castell del
dels trons i els llamps.
ho vam fer;
mal temps i no vam sortir perquè teníem
AQUELL
FANTASMA
NO
FEIA
POR
5 L’autora explica que a vegades s’han d’allargar o escurçar les frases
per fer els contes verticals. Fes el mateix amb les oracions següents.
 Allarga l’oració:
La Maria és una nena simpàtica.

 Escurça l’oració:
La professora rossa d’educació física que fa classe els dilluns ens va explicar
amb pèls i senyals en què consistia l’esport del bàsquet a tots els alumnes de
l’escola, des dels petits fins als grans.

6 L’autora llança una pregunta al final del text perquè, sorpresa, veu com
alguns personatges han aparegut en més d’un relat. Contesta.
 Els has trobat, aquests personatges reiteratius, estimat lector?

Editorial Casals
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Després de llegir
1 Resol els mots encreuats.
e/2 vertical

Història curta que explica uns fets, reals o imaginaris.

a/10 vertical

Conte popular.

g/1 horitzontal

Paraules que diuen una cosa que costa de veure i que s’ha
de descobrir.

e/6 horitzontal

Composició poètica escrita en vers.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

a
b
c
d
e
f
g
h
j

2 Juga amb els companys.
Regles del joc
Es tracta de fer rodolins amb els noms.
Podeu fer-ho individualment o en grups reduïts i després llegir-los en veu alta.
Primer decidiu entre tots amb quins noms treballareu.
Joana Rafeques

Miquel Todolàs

Pau Soler

Per exemple:
A la Joana Rafeques
En Miquel Todolàs
En Pau Soler
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3 Escriu un poema acròstic i un petit conte sobre un cargol.
POEMA
C
A
R
G
O
L
CONTE

4 Sabries dir qui és? Desxifra l’enigma i trobaràs la solució a l’endevinalla.
És petit com una nou,
porta banyes i no és bou,
no té peus, però es mou.
Enigma per desxifrar: tacartagolta.
És el

Editorial Casals
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FITXA DEL LLIBRE
Títol:
Autora:
Il·lustrador:
Editorial:
PERSONATGES
 Quins personatges t’han agradat més?
 Quins són els que es repeteixen?

 Quin d’ells t’ha semblat més divertit? Per què?

ARGUMENT
 Digues quins són els dos contes que t’han agradat més i explica per què.
1.
2.
TEMÀTICA: HUMORÍSTICA
 Quins contes t’han semblat més humorístics?

 Et costa riure amb les històries? Per què?
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