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1. UN CONTE PER ACCELERAR

Pàgina 4. Activitat  2.

Un bon dia, una cabra d’un ramat que pasturava dalt d’un cim  va  decidir 
abandonar el seu prat i anar-se’n xino-xano muntanya avall. Vet aquí que una 
cabra d’un altre ramat aquell dia va tenir la mateixa pensada i també va decidir fer 
via a poc a poc cap una altra banda. 

L’una i l’altra avançaven pausadament, entretenint-se contemplant les valls que 
s’obrien als seus ulls. Per casualitat, al cap d’uns quants dies, es van trobar cara 
a cara, però separades per un precipici. Només un tronc molt estret feia de pont 
entre tots dos marges. Les dues cabres es van mirar amb parsimònia, de fit a fit. 
Ja veien que era impossible passar totes dues alhora. Ara l’una, ara l’altra, a un 
ritme compassat i calmat, picaven amb la pota el tronc que feia de pont. De mica 
en mica, van començar a avançar per aquell tronc, cadascuna pel seu costat. Quan 
al cap d’unes quantes passes van arribar al mig, cap de les dues no volia retrocedir 
per deixar passar l’altra. Si l’una era orgullosa, l’altra n’era encara més. Després 
d’una bona estona, la discussió va arribar a la força i van començar a donar-se 
copets de banya que aviat van convertir-se en cops forts i contundents. 

A poc a poc, es van començar a empènyer mútuament, les banyes se’ls van 
entortolligar i va passar el pitjor: van perdre l’equilibri i totes dues cabres es van 
estimbar precipici avall per haver estat tan tossudes i orgulloses.

Pàgina 7. Activitat  3.

Sí No
En el plantejament es presenten les protagonistes? X
En el nus es planteja el problema? X

En el nus s’explica com s’acaba? X
En el desenllaç es diu com s’acaba? X



2. D’UN CONTE A UNA NOTÍCIA

Pàgina 11. Activitat 1.

Què va passar? Tres lladres van intentar entrar en una masia i l’àvia de la casa ho va impedir.

Qui són els protagonistes  
de la notícia?

L’àvia i els tres lladres.

Quan va passar? Fa molt temps.

On va passar? A la masia d’El Dalmau, situada a la muntanya de Sant Llorenç del Munt.

Com va actuar la protagonista? Amb enginy i valentia.

Per què ho va fer? Per evitar que entressin a robar.

Pàgina 11. Activitat 2.

Robat un gos de dins d’un vehicle
Uns desconeguts van trencar el vidre d’un vehicle per robar el cadell de gos que hi havia a l’interior, que era el guanyador 
del concurs internacional de mascotes. Els fets van passar dijous passat al carrer Nou de Castellar.

Què? Qui? Quan? On? Com? Per què?

3 1 5 6 2 4

Mascota robada
Els vidres d’un vehicle, aparcat al carrer Nou de Castellar, van resultar trencats per uns desconeguts amb la intenció de 
robar un cadell de gos. L’animal havia estat premiat en el concurs internacional de mascotes. Els fets van succeir dijous 
passat de matinada. 

Què? Qui? Quan? On? Com? Per què?

4 3 6 1 2 5

Robatori a Castellar
Roben un cadell de gos al carrer Nou de Castellar de l’interior d’un vehicle trencant un vidre amb una barra metàl·lica. Els 
fets van succeir dijous passat de matinada. Es dóna la circumstància que el cadell robat pels desconeguts havia estat premiat 
en el concurs internacional de mascotes.

Què? Qui? Quan? On? Com? Per què?

1 - 4 2 3 5

4. UN CONTE AMB VEUS

Pàgina 16. Activitat 1.

La senyora de Tous

Una vegada hi havia una senyora que vivia al castell de Tous. Diuen que era una 
persona molt rica, però la més exigent i golafre que mai s’hagués vist No es 
cansava de repetir al seu cuiner amb un to exigent:

—Només vull menjar carn del xai més bo!

Però un dia el cuiner li va servir un plat tan exquisit que la senyora de Tous el va 
trobar excepcional  I va dir 

.
,

. :



Trobo que aquest plat és especialment bo  Què és El cuiner li va respondre:

—És un plat fet amb moll dels ossos de xai de color negre. 

Doncs a partir d’avui no vull menjar res més que això  moll dels ossos de xai 
de color negre! 

I el cuiner així ho va fer  Però els xais de color negre dels ramats de la senyora de 
Tous aviat es van acabar i el cuiner va haver d’anar-los a buscar a d’altres llocs 

L’home preguntava per tots els mercats del país 

—Teniu xais de color negre 

Els ramaders dels mercats propers li responien 

Ja no ens en queden. 

I cada vegada el cuiner havia d’anar a comprar els xais negres més lluny i els havia 
de pagar més cars. I és clar el patrimoni de Tous es va acabar.

M’he venut els camps les joies els mobles els quadres  i ara m’hauré de 
vendre el castell Estic ben arruïnada!

I va arribar el dia que no va tenir més remei que anar a demanar almoina pels 
carrers 
Un dia, diuen que va trucar a una casa d’un poble i que li va obrir la porta una 
dona que li va dir 
No tinc gran cosa però us puc donar una llesca de pa amb oli i un grapat de 
nous.
La senyora de Tous ho va tastar i va exclamar 
—Mai  en tota la meva vida havia menjat una cosa tan bona! 
I s’ho va menjar tan i tan de gust, que diuen que va dir 
Si jo hagués sabut com n’era de bo el pa amb nous, encara ara seria la senyora 
de Tous 

Pàgina 19. Activitat  2.

 El 
narrador

El 
cuiner 

La  
senyora 
de Tous

Uns  
ramaders 
del mercat

Una  
dona del 

poble

—Us puc donar una llesca de pa amb oli i un grapat 
de nous. X

I el cuiner així ho va fer. X

—Si jo hagués sabut com era de bo el pa amb nous, 
encara ara seria la senyora de Tous! X

—Ja no ens en queden. X

—Mai havia menjat una cosa tan bona! X
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—Teniu xais de color negre? X

—És un plat fet amb moll dels ossos de xai de color 
negre. X

El patrimoni de la senyora de Tous es va acabar. X

5. UN CONTE CALIDOSCOPI

Pàgina 23. Activitat  1.

Qui explica la història? Un narrador

X Un personatge

Qui és el protagonista? X El Llop 

La Caputxeta

Qui és l’antagonista? El Llop

X La Caputxeta

Pàgina 23. Activitat  2.

La Caputxeta 1. la nena 4. la malcarada

 2. la joveneta 5. la noia

 3. la néta  6. la mossa

l’animal la fera la bèstia 
Qui és ? El llop la donota  la vella   la viatgera de l’escombra

la donota         la vella  la viatgera de l’escombra
Qui és ? La bruixa l’homenàs l’ogre  el cim amb cames

l’homenàs        l’ogre el cim amb cames    
Qui és ? El gegant

6. UNA HISTÒRIA PER ENDREÇAR

Pàgina 24. Activitat  1.

5
Tots dos joves van començar les seves respectives obres. Un va començar a foradar les durís-
simes penyes.

8
Des del fons li va arribar la veu de l’altre, que li va dir que acabava de trobar aigua. 

4
Qui primer acabés la tasca resultaria guanyador del repte i es casaria amb la noia.



10
El gegant que havia barrinat aquell forat va quedar esclafat. De l’altre, mai més ningú en va 
saber res.

2
Els dos pretendents van decidir que la seva destresa resoldria el problema. Es van imposar 
realitzar dues obres ciclòpies.

7
Quan arrossegava l’última pedra per acabar la seva obra, el gegant de la naveta va fer un crit 
per donar la notícia al seu adversari.

9
Cegat per la gelosia, va aixecar la roca i la va tirar amb força a l’interior del pou.

3
Un hauria de construir, amb pedres ben tallades, una nau bolcada. L’altre hauria de foradar 
un pou, prop d’allà, fins a trobar aigua.

1
Dos joves gegants estaven enamorats d’una noia. La noia, amb la seva indecisió, no feia sinó 
complicar les coses.

6
L’altre arrencava pedres d’una pedrera, se les carregava sobre les espatlles i les posava ben 
col·locades tot formant l’estructura d’aquella nau.

Pàgina 27. Activitat  2.

Quins fragments corresponen al plantejament? 1, 2, 3, 4

Quins fragments corresponen al nus? 5, 6, 7, 8

Quin fragment correspon al clímax o moment culminant? 9

A quin fragment hi ha el desenllaç? 10

Pàgina 27. Activitat  3

Seguia perforant la roca viva.

La feina progressava cada dia.

Va ser pres d’una ràbia incontenible. X

Comprovava els progressos del seu company.

Avançava només amb la força dels seus braços.

Es va sentir un soroll eixordador. X

Vivien molt a prop de Ciutadella.

Avançaven sense aturar-se mai ni defallir.



7. UNA HISTÒRIA PER TRAVAR

Pàgina 28. Activitat 1.

Entra el client a la barberia. El barber diu al noi:  — Passa a afaitar-lo, si no, et clavaré una clatellada!

—Però, si no en sé. No he afaitat mai ningú.  — Vinga! Si no t’hi poses, no n’aprendràs mai!

El nano posa el sabó a la barba del client, tremolant agafa la navalla i li fa un tall a la galta. El client exclama: —Ai! Quin 
mal!

—Perdoni! Li surt sang!

El barber, enfadat, fum un clatellot al xicot, però ell l’esquiva i el cop va a parar a la cara del client.   —Ai! Què fa?

—Disculpi. No anava per a vostè. És aquest nano que em treu de polleguera.

—No és res! Fes, fes noi!

8. UN CONTE PER TRIAR

Pàgina 32. Activitat  1.

Una senyora de Rubí

Una senyora de Rubí, cada vespre/ cada nit abans d’anar-se’n al llit, posava les sabates a la nevera. 
No les seves sinó el del seu marit que treballava de cambrer, una feina/un ofici en què els peus són 
les parts més importants del cos. I ell tenia els peus molt delicats que s’inflaven fàcilment, o fins i 
tot treien  fum. Només les sabates fresques el reconfortaven. Quan arribava a la feina, o sigui, al 
restaurant, en Julià posava la bossa de les sabates al seu armari i s’acontentava, durant algunes 
hores, d’anar a mirar-les amorosament. A dos quarts de dotze en punt procedia al canvi  del primer 
parell. Es posava  sabates fresques, posava a la bossa tèrmica les sabates calentes perquè tornessin 
a agafar la temperatura justa i corria a servir les taules amb un autèntic somriure de felicitat als 
llavis. I els clients  del restaurant, en veure que els acollien amb tantes festes  i els ajudaven amb tant 
d’entusiasme a triar el menú, se sentien un pam més alts i més importants del que eren.

Una bruixa de Galícia

Una bruixa de Galícia, cada vespre/cada nit abans de sortir per la finestra, treia el peix de la nevera. 
No el seu sinó les dels seus gats que treballaven de vigilants, una feina/un ofici en què el nas és la 
part més important del cos. I ells tenien el nas molt delicat que s’irritava fàcilment, o fins i tot es 
tornava vermell. Només el peix fresc els reconfortaven. Quan arribava l’hora habitual,  o sigui, quan 
la bruixa se n’anava, els gats sortien de cacera al voltant de la casa i s’acontentaven durant algunes 
hores,  d’encalçar ratolins i talps. A mitjanit procedien a entrar de nou a la casa. Menjaven  el peix, 
no deixaven ni les espines perquè eren delicioses i  corrien a fora de nou amb un autèntic somriure de 
felicitat als llavis. I els animalons del bosc de la bruixa, en veure que se’ls miraven amb aquells ulls i 
els empaitaven amb  tanta gràcia i entusiasme fugien espantats cap als seus caus per refugiar-s’hi. 

Pàgina 35. Activitat  2.

1. al vespre cap al tard a l’hora baixa al capvespre

2. important: fonamental essencial  indispensable  



3. delicat:  sensible    fràgil     feble  

4. acontentar-se:  tenir-ne prou    tranquil·litzar      agradar  

5. procedir:  efectuar    realitzar      dur a terme  

6. córrer:  afanyar-se    espavilar-se      apressar-se  

7. veure:  en comprovar    en observar      en adornar-se  

8. entusiasme:  tanta emoció    tantes ganes     tant d’interès  

9. UN CONTE PARAL·LEL

Pàgina 36. Activitat 1.

(1) desavinences, acords, lluites 
(2) amb el dret, amb la prohibició, amb l’autoritat
(3) un desacord, un pacte, un tracte
(4) formalitat, informalitat, seriositat
(5) abusant de, aprofitant-se de, respectant
(6) felins, gats, rèptils
(7)  protestaven, rondinaven, se n’alegraven
(8)  empipats, indecisos ,  irats 
(9) s’havien cruspit,  havien enganxat, s’havien menjat 
(10) de la plana major, dels dirigents, dels ajudants 
(11) causants de la seva dissort, que van ser la causa de la mala sort, causants de la seva   
satisfacció
(12)  pena, quimera, ràbia

Pàgina 39. Activitat  2.

Per al sol la primavera i l’estiu i la tardor i l’hivern 
La xocolata desfeta per a l’esmorzar i per al berenar 
Per als tigres els animals de quatre potes i tots els altres animals 

10. UNA HISTÒRIA DE MISTERI

Pàgina 43. Activitat 2.

1. Se li va tallar la respiració.
2. No gosava ni respirar.
3. Li va fer un salt el cor.
4. No perdia la sang freda. 
5. S’ho havia guanyat a pols.

1.Va fugir cames ajudeu-me.
2.Li va fer una cara nova.
3.Li van jugar una mala passada.
4.Li van aixecar la camisa.
5. El volien fer beure a galet.


