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Edat: a partir de 5 anys
ISBN: 978-84-661-3691-4
Dificultat de la lectura: Fàcil
Pàgines: 32

  Maneres de llegir:
Lectura individual, grupal i lectura 
en veu alta a classe.

  Podeu treballar-ho des de:
Llengua catalana
Plàstica
Coneixement del medi social
Educació en valors.

  Competències:
Comunicativa lingüística i audiovi-
sual
Artística i cultural
Coneixement i interacció amb el 
món físic

Competència social i ciutadana

El llibre de Xavier Salomó, publicat per primera vegada 
a França i editat a Catalunya per Cruïlla, és un excel·lent 
exemple d’àlbum en el qual s’estableix un contrapunt 
entre text i imatge. Tots dos llenguatges creen, dia rere 
dia, una tensió creixent entre en Pau i el seu pare, cansat 
del desordre que regna a l’habitació del seu fill. Mentre 
el text escrit contextualitza la història i presenta les 
ordres quotidianes del pare, la capacitat narrativa de 
les imatges ens permet veure com el caos s’apodera 
de l’espai per després mostrar-nos el retrobament 
afectuós de pare i fill al bell mig del desordre.

Intel·ligències múltiples:
Lingüístico-verbal
Intrapersonal

Interpersonal

Per que te’l
recomanem?



Quin caos d’habitació! és 
un llibre divertit i tendre 
al mateix temps. D’una banda, 
ens convida a endinsar-nos en el caos que 
augmenta diariament a l’habitació d’en 
Pau. I d’una altra, a delectar-nos buscant 
els objectes que el seu pare li reclama a 
l’inici de cada jornada i a cercar-ne de 
nous.

Els matins de dilluns, dimarts, dimecres, 
dijous i divendres es presenten seguint 
una rutina marcada per la pressió i per 
les presses, simbolitzades en l’elecció 
d’una tipografia que s’assembla a la dels 
rellotges digitals. La tensió narrativa va in 
crescendo, juntament amb el desordre 
del dormitori d’en Pau.

Dissabte arribem al clímax de la història i 
a una sorpresa que ens espera en el llibre: 
dues pàgines desplegables que narren, 
sense paraules, la trobada entre el pare i 
el fill i com tot s’esfuma per deixar pas a 
l’afecte entre ells.

El final ens mostra una última imatge: 
el matí de diumenge l’habitació està 
ordenada però buida, el que ens porta a 
inferir que pare i fill han sortit a gaudir i 
a compartir temps junts.

Principalment espero que la lectura del 
llibre sigui plaent pels seus lectors. Amb 
això, des del meu punt de vista, ja n’hi 
hauria prou, però probablement
Quin caos d’habitació!  pugui ajudar també 
a fer-se unes quantes preguntes, sigui a 
l’aula o bé a casa:

Per què el Pau mai diu res, fins al final de 
la història? Per què el seu pare no aparèix, 
justament, fins al final del llibre? Per què 
sempre el veiem representat com una 
ombra? Per què el Pau que no endreça la 
seva habitació i no fa cas a allò que diu el 
seu pare?

De ben segur que el llibre pot ajudar a 
explorar les relacions que tenen els fills 
amb els pares, sempre recolzats 
lúdicament amb el joc del 
“busca i troba” que 
aquest planteja.

Sinopsi:

Martina Fittipaldi
Docent i investigadora 

del grup de recerca GRETEL

Xavier Salomó
Autor i il·lustrador de
Quin caos d’habitació!

En Pau cada dia té l’habitació més desendreçada i cada cop es més difícil, també per als 
lectors, trobar-hi certs objectes. El pare sempre l’ha de renyar perquè ho endreci tot. 
Però darrere de les ordres del pare s’hi amaga un gran afecte. 
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El que
diuen...
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Activitats:

Per iniciar la sessió presenta el Xavier Salomó, explicant la seva 
professió i el tipus de llibres o àlbums que publica. A continuació, 
fes una lectura amb la classe convidant als alumnes a reflexionar 
sobre el sentit dels següents aspectes formals:

Tipografia: semblant a la dels rellotges digitals. Per què s’ha 
escollit aquest tipus de lletra?

Guardes: il·lustren el moment de joc de pare i fill.  Quines 
pàgines haguéssiu escollit per a les guardes? Per què l’autor 
deu haver escollit aquestes?

Pàgines desplegables: representen el moment de llibertat de 
pare i fill, el moment de deixar-se anar en el caos. Per què 
creieu que s’ha triat aquest tipus de format? Hi ha alguna raó 
per triar aquestes pàgines per desplegar i no unes altres? 

També poden realitzar-se inferències i anticipacions sobre el curs 
de la història com, per exemple:

a partir dels canvis que es van suscitant a l’ombra del pare 
(fet que manifesta una tensió narrativa cada vegada més gran)

a partir del clímax quan arriba el pare el dissabte al matí. I 
ara, què us imagineu que passarà?
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El sentit
de la forma

Tipus de lectura: Lectura 
compartida.

Durada orientativa: 40 minuts.

Objectiu: Aprendre a conversar 
literàriament i a realitzar 
inferències sobre qüestions 
relatives al format del llibre.
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   Consulta la fitxa dels llibres a
També podeu demanar una mostra al vostre comercial.

www.e-cruilla.cat/QuinCaos

Comença aquesta sessió rellegint amb la classe les dues últimes 
pàgines del llibre (“Diumenge, 10.00 h”). Un cop feta la relectura, 
planteja preguntes perquè els alumnes hagin de fer servir la 
imaginació i creativitat, com ara:

 Què creieu que ha passat aquí, al final?

 Per què creieu que l’habitació està endreçada?

Aquestes preguntes ajudaran a entaular una conversa sobre les 
inferències construïdes al voltant del final de la història.

Un final
de conte?

Tipus de lectura: relectura i 
conversa al el grup-classe.

Durada orientativa: 15 minuts.

Objectiu: reflexionar sobre el 
final del llibre llegit.

A la cerca de 
personatges!

A més de la recerca d’elements que proposa el llibre a partir 
de les ordres donades pel pare d’en Pau, els alumnes poden 
participar d’un joc semblant: buscar altres picades d’ullet fetes a 
referents culturals diferents (televisius, cinematogràfics, literaris, 
etc.) presents en les il·lustracions del llibre:

Barri Sèsam, Els Barrufets, Mr. Potato, superherois (Batman, 
Spiderman, Capità Amèrica...), Star Wars (Luke Skywalker, 
Darth Vader, Yoda ...), Angry Birds, la nau de Tintín, o 
llibres com ara Zoom, Pomelo, etc.

Tipus de lectura: en parelles

Durada orientativa: 20 minuts.

Objectiu: Reconèixer els 
referents culturals presents a les 
pàgines del llibre.
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FULL PER ALS
ALUMNES

La teva opinió:
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Què n’has pensat, del llibre, mirant la coberta?

Dibuixa el que més t’hagi agradat.

Què has après?

Pinta la teva valoració:

A qui recomanaries aquest llibre?



QUIN CAOS D’HABITACIÓ! de Xavier Salomó
Desembre
2016

Més llibres que et poden interessar...

Digues on és
Autor: Thierry Laval
Il·lustrador: Thierry Laval
ISBN: 978-84-661-1763-0
Nivell de dificultat: 

Un llibre amb solapes per aprendre vocabulari so-
bre el mar, el cel, la muntanya, el camp i la ciutat.
Fitxa del llibre a www.e-cruilla.cat/DiguesOnEs

L’illa de les 160 diferències
Autora: Meritxell Martí 
Il·lustrador: Xavier Salomó
ISBN: 978-84-661-2883-4
Nivell de dificultat: 

Aixeca les solapes, busca les diferències i segueix les 
fascinants aventures de l’Estel i el Pol.
Fitxa del llibre a www.e-cruilla.cat/160diferencies

Digues on és gegant. La casa
Autor: Yann Couvin
Il·lustrador: Thierry Laval
ISBN: 978-84-661-4156-7
Nivell de dificultat: 

Un altre títol de la sèrie Digues on és Gegant, aquest 
cop per veure què hi ha dins i al voltant d’una casa.
Fitxa del llibre a www.e-cruilla.cat/DOElaCasa

Els recursos que conté aquest dossier han estat elaborats per Martina Fittipaldi, membre del 
grup de recerca GRETEL i docent del màster en Llibres i Literatura per a Infants de la UAB.
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