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  Maneres de llegir:
Lectura individual i lectura compartida (amb 
familiars, amics, mestres…).

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

  Competències:
Comunicativa lingüística i audiovisual
Artística i cultural
Competència social i ciutadana

Intel·ligències múltiples:
Lingüístico-verbal
Intrapersonal
Interpersonal
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La llegenda del drac que dormia i roncava
   ISBN: 978-84-661-3997-7

El conte del llop carregat de mocs
   ISBN: 978-84-661-3998-4



Contes per fer la mona 
dóna un gir inesperat a 
les històries tradicionals. A El conte del 
llop carregat de mocs, el Llop està malalt 
i no pot sortir de casa, mentre que a La 
llegenda del drac que dormia i roncava, el 
drac està cansat de treballar el dia de 
Sant Jordi i vol gaudir, com tots, de les 
passejades, les flors i els llibres. 

Els personatges són els mateixos, però 
les històries canvien. Amb tocs d’humor 
i al·lusions al nostre món actual, els 
llibres d’aquesta col·lecció ensenyen als 
nens que, en la literatura, tot pot ser 
reinterpretat.

Què passaria si el gat perdés les botes? Si 
fos el llop qui es posés malalt? Si el Flautista  
no toqués mai més la flauta? “Contes 
per fer la mona” dóna la volta als contes 
populars i posa als seus protagonistes 
en situacions inesperades. Cada historia 
barreja personatges de diferents contes, 
que ajuden a resoldre el problema sempre 
d’una manera esbojarrada i sorprenent! 
Una oportunitat ideal perquè els infants 
deixin volar la imaginació i 
descobreixin els contes 
com mai els hi han 
explicat.    

Sinopsi:

Martina Fittipaldi
Docent i investigadora 

del grup de recerca GRETEL

Eva Mor
Autora

de la col·lecció

El conte del llop carregat de mocs

El llop està malalt: no pot sortir de casa. Però com que no vol deixar la feina sense fer, 
buscarà mil maneres d’atemorir els habitants del bosc des del seu llit. Per fer-ho, haurà 
de posar en joc la tecnologia més avançada, tot i que al final descobrirà que a vegades el 
millor és descansar.

La llegenda del drac que dormia i roncava

Els habitants del poble estan preocupats perquè falten pocs dies per a la Diada de Sant 
Jordi i el drac no es desperta. Què li passa? Està malalt? En aquesta llegenda descobrirem 
què li passa i entendrem que tots necessitem gaudir d’una bona estona encara que només 
sigui un dia a l’any.

CONTES PER FER LA MONA d’Eva Mor
Setembre
2016

El que
diuen...
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Activitats:

Abans de la lectura dels Contes per fer la mona, pots proposar 
que padrins i fillols facin una cerca a la biblioteca de l’escola o 
del barri dels contes tradicionals on apareguin els personatges de 
cadascuna de les històries.

Un copa feta la cerca, pots convidar-los a fer la lectura, parant 
especial atenció a la caracterització dels personatges, les seves 
motivacions i els contextos en què es mouen.

Aquesta activitat servirà per conèixer els “textos-font” d’aquestes 
històries, de manera que després els alumnes puguin reconèixer 
les particularitats de les diferents versions de cada història.
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Un passeig pels 
boscos narratius

Tipus de lectura: Lectura 
compartida entre padrins i fillols.

Durada orientativa: 60 minuts.

Objectiu: Conèixer els textos 
tradicionals a partir dels quals es 
construeixen els Contes per fer la 
mona.
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Et proposem planificar la lectura de Contes per fer la mona durant 
mitja hora cada dia.

La lectura es realitzarà per parelles de padrins i fillols que aniran 
llegint les històries junts, d’acord amb cada tipus de lletra que 
presenta el llibre (els padrins llegiran la lletra d’impremta i els 
fillols la lletra lligada). 

Després d’una primera lectura per parelles, pots realitzar una 
lectura dramatitzada d’un dels contes per mostrar als alumnes les 
possibilitats que ofereix la lectura en veu alta.

A continuació, pots proposar-los de fer un llistat dels aspectes 
més importants que s’han de tenir en compte a l’hora de llegir en 
veu alta: ritme, entonació, expressivitat, etc.

A partir d’aquestes pautes, les parelles tornaran a llegir els contes 
en veu alta per preparar un concurs de lectura que es durà a 
terme al final de la darrera sessió.

A gaudir
de la lectura
en veu alta!

Tipus de lectura: compartida en 
veu alta.

Durada orientativa: 60 minuts.

Objectiu: Aprendre a llegir en 
veu alta i en companyia.
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   Consulta la fitxa dels llibres a
També podeu demanar una mostra al vostre comercial.

www.e-cruilla.cat/eldracquedormia
www.e-cruilla.cat/llopcarregatdemocs

Per realitzar aquesta activitat partirem del coneixement previ que 
tenen els alumnes sobre els contes tradicionals (a partir de la 
recerca realitzada en la primera activitat, per exemple). Establirem 
una conversa en la qual es posaran en comú els elements narratius 
més importants en aquests relats: els personatges, el temps, 
l’espai, etc.

A continuació, padrins i fillols han d’escollir un dels dos contes 
llegits per realitzar un treball comparatiu: reconèixer les similituds 
i diferències entre la història tradicional i el conte versionat. Per 
fer-ho caldrà tenir en compte els següents aspectes:

Trets dels protagonistes:

Com és el senyor Llop als contes tradicionals? I a El conte 
del llop carregat de mocs?

Quina diferència hi ha entre el drac de la història 
tradicional i el de La llegenda del drac que dormia i roncava?

Funcions que compleixen els personatges en cada relat 
(el llop i el drac, per exemple, passen d’antagonistes a 
protagonistes a Els contes per fer la mona).

Relacions amb la resta dels personatges (la Caputxeta, els 
tres porquets, les set cabretes, etc.)

Temps i espai en què se situen les narracions: a partir 
d’elements del text que permeten saber-ho (reconèixer 
les paraules actuals, com ara les que fan referència a la 
tecnologia, per exemple)

Conflicte: La història tradicional i el nou conte tenen el 
mateix conflicte? Quin us agrada més i per què?

Un cop portat a terme el treball, pots fer una posada en comú 
per compartir les reflexions sobre la vinculació que mantenen els 
dos textos amb els contes originals i sobre les possibilitats que 
n’ofereixen les reinterpretacions.

Una barreja 
d’històries

Tipus de lectura: relectura i 
treball conjunt entre padrins i 
fillols.

Durada orientativa: 40 minuts.

Objectiu: començar a 
reconèixer com els textos 
literaris dialoguen entre si i 
com es poden reinterpretar les 
històries tradicionals.
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Què n’has pensat, del llibre, mirant la coberta?

Què és el que t’ha agradat més?

Què has après?

Pinta la teva valoració:

A qui recomanaries aquest llibre?

Comparteix-ho a www.exitlector.cat/.........................................................................
PER AL MESTRE/A - Registra’t a www.exitlector.cat, crea una classe i escriu l’adreça aquí. Els teus alumnes podran 
entrar-hi i compartir de manera virtual els llibres que hagin llegit i les seves opinions, escriure un conte col·laborativament o 
gravar-se llegint en veu alta, entre altres coses. (Entorn gratuït, basat en Wordpress)

FULL PER ALS
ALUMNES

La teva opinió:
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Més llibres que et poden interessar...

La llegenda de sant Jordi...
explicada pel senyor drac!
Autora: Carles Sala i Vila 
Il·lustradora: CaroleHénaff
ISBN: 978-84-661-3010-3
Nivell de dificultat: 

I si resulta que el drac era vegetarià? I si la princesa 
era una bleda assolellada? I si la lluita entre el drac i el 
cavaller no va ser tan ferotge? I si la llegenda de sant 
Jordi no va anar ben bé com ens l’han explicada?
Fitxa del llibre a www.e-cruilla.cat/senyordrac

La història d’en Dracolí
Autora: Begoña Ibarrola 
Il·lustradora: Santiago Aguado
ISBN: 978-84-661-3028-8
Nivell de dificultat: 

En Dracolí és un drac que s’estima més cantar que no 
pas escopir foc com els altres dracs. Els seus pares el 
renyen i ell ho passa malament perquè se sent diferent 
de la resta.
Fitxa del llibre a www.e-cruilla.cat/dracoli

Un drac molt despistat
Autor: Dav Pilkey
Il·lustrador: Dav Pilkey
ISBN: 978-84-661-4011-9
Nivell de dificultat: 

Quatre històries curtes sobre la vida quotidiana d’un 
drac una mica desastre... Un llibre divertidíssim i de-
lirant que farà riure petits i grans escrit amb el talent 
del supervendes Dav Pilkey.
Fitxa del llibre a www.e-cruilla.cat/dracdespistat

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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