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Activitats de motivació col.lectiva a la lectura

1   Somnis		
Obrir un debat sobre els somnis, si els participants somien, si recorden els somnis o no, si han tingut 

malsons, si s’han despertat plorant, què és somiar despert...  

2   Les pàgines grogues!		
Es pot llegir el text de la pàgina 8, L’anunci de la tele diu que s’hi pot trobar de tot, i formular preguntes 

com ara: què hi busca la protagonista?, què hi pot trobar?, què hi troba? o, si les pàgines fossin 

verdes o negres, quina mena de coses s’hi podrien trobar? 

3   Joc dels telèfons	
El telèfon de la fada que l’Aurèlia ha trobat a les pàgines grogues té vuitanta-tres xifres. No cal 

aprendre’l de memòria, però cal retenir les primeres xifres per ordre. 		

Es pot jugar a un joc semblant al del telèfon repetint a cau d’orella els números o les expressions 

com ara l’última de la pàgina 75, allò que diu el del costat amb un element afegit.

4   Quin malson!		
Consisteix a acabar el somni de la pàgina 28: Quan puc treure els peus de les vambes m’escapo de 

l’habitació. Tots els llençols s’estan esquinçant. Semblen els ous de les pel·lícules de dinosaures. 

Baixo els esglaons d’una escala de quatre en quatre. Algú em segueix. Noto la respiració pudent al 

clatell. M’entrebanco i rodolo fins...

5   Què passaria si...		
…existissin els éssers màgics convivint amb nosaltres dia a dia?		

…existís un troll dels somnis?		

…ningú no somiés mai ni adormit ni despert?

6   Els éssers fantàstics		
Cal fer una llista dels que coneixen: saber com són, què fan, de quins països vénen, quins llibres 

coneixen on surtin aquests éssers màgics…

7   Un ésser que potser no coneixeu...		
Es pot escriure a la pissarra una sèrie de lletres desordenades i sense sentit i demanar que creïn el 

nom i la caracterització d’aquest nou ésser màgic.

8   Qui són? 		
Es tracta de presentar en cartolines o folis tots els personatges de la història i algun altre d’inventat 

per tal que descobreixin quins hi surten i quins no (per exemple, Clementina, Aurèlia, trolls, baldànders, 

Galb, Ifigènia, griu, Onofledis Baumol, Anna, Igor), i també la feina que fan o la característica principal, 

és a dir, aparellar les cartolines.
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L'AUTOR

Eduard Márquez va néixer a Barcelona l’any 1960. No sap d’on li 

ve la dèria dels llibres, però li agrada pensar que els tebeos que    

li penjaven del bressol perquè s’entretingués amb les coloraines hi 

tenen alguna cosa a veure. Si més no, prou per estudiar literatura a 

la universitat, guanyar-se la vida escrivint i fent traduccions i, sobretot, 

llegir, llegir, llegir...           

infants ha escrit les dues primeres novel·les de la sèrie d’aventures de l’Eloi i la Maria, Hoax i La maledicció del 

cavaller Nomormai, publicades per Cruïlla a la Sèrie Taronja de la col·lecció El Vaixell de Vapor.

LA IL.LUSTRADORA

Cristina Losantos va néixer a Barcelona l’any 1960. Va estudiar belles arts i va fer classes 

de dibuix a nois i noies d’EGB i BUP en una escola del barri de Gràcia de Barcelona 

durant tres anys. De fa catorze anys, es dedica professionalment a la il·lustració i en 

aquest temps ha fet dibuixos tant per a llibres que acaben bé com per a històries que 

no acaben tan bé, com ara Ton i Guida; per a llibres relacionats amb la música, com ara 

el Cançoner de Nadal, i per a revistes, jocs i tot el que calgui.



Altres suggeriments

Per fer amb el grup classe

1	 Buscar informació sobre els éssers màgics que existeixen arreu del món. Després, fer un treball sobre 
dos d’aquests personatges en petit grup i organitzar una exposició amb tots els treballs.

2	 Fer una festa de disfresses sobre el món dels éssers màgics en què cada nen i nena s’hagi de disfressar 
d’un d’aquests éssers.

3	 Posar una cinta de discriminació auditiva en què se sentin sorolls diferents i, per grups, distingir-ne el 
màxim nombre possible.

4	 Crear entre tot el grup classe un ésser màgic que en sigui la mascota, confeccionar-la amb pasta de paper 
i posar-li un nom.

5	 Fer un concurs literari en què cada alumna i alumne s’ha d’inventar una història sobre la vida, l’edat i la 
procedència d’aquest personatge.

Per fer participar les famílies

1	 Preguntar a casa sobre els éssers fantàstics que somiaven quan eren petits, demanar que els els dibuixin 
i comparar-los.
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