
 
 
 
 
 

MATERIALS DE LECTURA I 

ESCRIPTURA. 

ESCOLES: 

C.P. PONENT  

C.P. LLEVANT 

 

Magdalena Llabrés Bisquerra. 
Escoles: C.P. Ponent d’Inca 

C.P. Llevant d’Inca 



TALLER 1: Treballar la lectura d’un llibre amb una metodologia 

diferent: Escola C.P. Ponent 

 

LLIBRE: “EL ZOO DE LA LOLITA” 

GRUPS: 

- Grup 1: llegir un capítol. 

- Grup 2: apuntar els personatges principals i els animals que van sorgint a cada 

capítol. 

- Grup 3: anotar les paraules que no s’entenen i cercar-les al diccionari. 

- Grup 4: anotar frases importants o idees per elaborar un resum per capítol. 

 

METODOLOGIA: 

A cada capítol es canviarà el rol de cada grup. D’aquesta manera cada grup realitzarà totes 

les diferents tasques. 

En finalitzar el llibre, es realitzarà un resum global, seguint els resums que s’han anat 

elaborant per capítols i s’adjuntarà el vocabulari de les paraules que han anar sorgint al llarg 

del conte. 

D’aquesta manera s’obtindrà un treball d’aquest llibre. 

L’objectiu de llegir el llibre d’aquesta forma és per motivar a l’alumnat, realitzar la lectura 

d’una forma diferent a les que ho solen fer i d’aquesta manera tots els alumnes estan atents a 

la lectura perquè tots els membres del grup té una tasca assignada. 

 

- Es tindria que deixar entre 10-15 min al final de la classe perquè els alumnes tinguin 

temps d’elaborar el resum i de cercar les paraules. 

 



TALLER 2: En el cas de l’escola C.P: Llevant, la lectura del mateix 

llibre es va treballar de forma diferent: 

 

Es va prepara una sèrie de preguntes per capítols, ja que, un cop acabat un capítol, se’ls hi 

feia una sèrie de preguntes als alumnes per esbrinar si havien entès el que havien llegit. 

També es va fer un recull de les paraules que no s’entenien. 

I per acabar, una sèrie de dibuixos per pintar i posar el nom dels protagonistes del llibre i 

un dels animals. 

Les preguntes foren: 

 

INTRODUCCIÓ: 

Preguntes de reflexió. 

- Al començament del llibre, na Lolita explica a la seva família que no pot tornar a Barcelona 

a viure amb ells i que ha de tornar a la Xina perquè allà té una missió molt important. 

Quina missió és aquesta? Què li va contar na Lolita a la seva família que realment no és 

veritat sinó que ella s’ho va inventar? 

Que té un zoo i ha de cuidar dels animals. (pàg. 10). 

 

CAPÍTOL 1: EL GOS MERAVELLÓS: 

- Un company de feina de na Lolita li va regalar un gos, què nom aquest gos? 

Gos Meravellós. (pàg. 11) 

- A on viuen la Lolita i el seu gos? 

A una casa molt gran de fusta, amb jardí, hi ha una bassa, un camí que du al bosc i un hort. 

(pàg. 14). 

- En aquesta casa tan meravellosa que han trobat na Lolita i el seu gos, hi vivia algú en ella? 

Si, un pagès. Propietari de la casa. (pàg.15). 

 

CAPÍTOL 2: LA GALLINA NINA I LA PAPALLONA MARIONA: 

- Els cosins de na Lolita tenien moltes ganes de vora-la a ella i poder ensenyar el seu gos als 

amics de l’escola. S’acostà Nadal i Lolita viatjà cap a Barcelona, però no dugué el seu gos. 

Quan els cosins varen veure que només arribava ella i el gos no, li demanaren per ell. Na 

Lolita no sabia com explicar-los que no és tan fàcil pujar i baixar un gos de l’avió i 

s’inventà una història. 



Quina història contà ella als seus cosins? 

Abans d’anar-se’n cap a Barcelona, varen trucar a la porta una gallina, una papallona i un 

gripau i volien viure en aquella casa tan gran i meravellosa. 

Na Lolita i el Gos Meravellós acceptaren que s’hi quedessin, per això, el gos va tenir que 

quedar-se a casa i no va poder viatjar fins a Barcelona amb ella. (pàg. 23) 

 

CAPÍTOL 3: LES TORTUGUES ÀGATA I ÀGATA, LA PETXINA MARINA I EL 

MUSSOL ORIOL: 

- Na Lolita feia feina a la Universitat a la Xina, però llavors va deixar aquesta feina i en va 

començar una altra. Quina feina fa na Lolita a la Xina? 

Escriu contes per a nens i nenes. (pàg. 25). 

- Quins nous animals deia na Lolita que varen arribar a casa seva? Ara hi ha la papallona, la 

gallina i el gripau. Quin són els altres animals dels quals parla na Lolita? 

Una petxina, dues tortugues i un mussol. 

 

CAPÍTOL 4: EL DOFÍ MARTÍ I LA PEIXONA TAIONA: 

- Uns dies més tard, aparegueren dos animalets més a casa de la Lolita i el Gos Meravellós; 

vos recordau quins són? Vos donaré una pista, tant un animalet com l’altre saben nedar i 

viuen dins l’aigua, quins són? 

Un peix i un dofí. (pàg. 34). 

- A partir d’ara, com li diu na Lolita a la seva casa? (així com hi ha tants d’animals). 

El Zoo de la Lolita. (pàg. 34). 

 

CAPÍTOL 5: LA BALENA HELENA, LA FORMIGA ALÍCIA AMIGA, LA 

GRANOTA PEPOTA I EL CAMELL RÒMUL EL VELL: 

- Uns altres animalets aparegueren a casa dels nostres amics, aquesta vegada és un animal 

que té gep i viu al desert i l’altre un animalet molt molt petit i segur que a casa vostre o al 

carrer n’heu vist. Saps de quins estem parlant? Els altres animals són una granota i un petit 

dofí. 

Un camell i una formiga. (pàg. 40). 

 

CAPÍTOL 6: EL LLANGARDAIX IRENE CALAIX, LA GIRAFA RAFA, LA 

RATETA ADRIANETA, EL COLOM IVO IVOM: 



- Per què na Lolita i el Gos Meravellós estaven preocupats pels seu amic el Pagès Xines? Per 

què el dugueren al metge? 

Perquè es va desmaiar un parell de vegades. (pàg. 44). 

- Què li digué el metge a na Lolita quan va examinar al Pagès Xinés? 

Que el pagès estava malalt i no viuria molt més. (pàg. 44). 

- Per què el Pagès Xinés va anar a viure amb na Lolita i el Gos Meravellós?. 

Perquè estava molt malalt i el tenien que cuidar. (pàg. 46). 

- Un cop més, apareixen més animals a casa de na Lolita. Un d’ells té el coll molt molt alt 

que es pot menjar les fulles més altes dels arbres. Quin animal és? L’altre animal és un ós 

polar. 

La girafa. (pàg. 50). 

CAPÍTOL 7: L’OCELLET JAUMET, EL GENUÍ PINGÜÍ MARTÍ, EL COCODRIL 

PIL-PIL, EL CONILL MATEU BOFILL, L’ESCARABAT CAFÈ TORRAT I EN 

TXU L’ESTRUÇ: 

- Quan na Lolita torna del metge per explicar-li lo amoïnada que està per la salut del seu 

amic el Pagès Xinés, veu que a casa han arribat 6 animals més. Quins són? 

Ocell, pingüí, cocodril, conill, escarabat i estruç. (pàg. 57). 

 

CAPÍTOL 8: EL CAVALL RASPALL, L’ÓS FASTIGÓS, L’ABELLA GINA 

REGINA, EL GAT GAD, LA PAPALLONETA BARBARETA I LA DINOSAURE 

ÀVIA SAURE: 

- A na Lolita li agradaria tenir de veres un zoo a casa seva?, perquè?. 

Si, per que així no es sentiria tan sola. 

- Quins altres animals han arribat al zoo de la Lolita? 

Dinosaure, cavall, abella, gat, papalloneta i un ós. (pàg. 64). 

 

CAPÍTOL 9: L’ELEFANT JAUME GEGANT, L’OCA MÒNICA I EL PETE 

BUPETE: 

- Arribat l’estiu, na Lolita va decidir no anar a Barcelona a visitar els seus cosins, perquè?. 

Per poder cuidar el seu amic el Pagès Xinés. (pàg. 69). 

- Quins altres animals arribaren al zoo? 

Elefant i una oca. 

- També ens parla d’en Pete Bupete, què és? 

Un estel. 



CAPÍTOL 10: EL PAGÈS XINÈS: 

- Quants anys ha dit que té el Pagès Xines? 

87 anys. (pàg. 81) 

- El Pagès Xinés, té por de morir? 

No. (pàg. 81) 

 

CAPÍTOL 11: L’ÚLTIM ESTIU: 

- De què estan parlant la Lolita i el Pagès Xinés? 

Dels darrers dies de vida del Pagès Xinés. (pàg. 88). 

- Qui serà el vigilant del zoo de la Lolita? 

El Pagès Xinés quan s’hagi mort. (pàg. 89). 

CAPÍTOL 12: EL SOMNI DE LA LOLITA: 

- Quina brillant idea va tenir la Lolita per endur-se’n el zoo a Barcelona i així poder-lo 

ensenyar als seus cosins? 

Fer-ne un de fusta amb l’ajuda del Pagès Xinés. (pàg. 94). 

 

CAPÍTOL 13: LA FETSA DELS ANIMALS: 

- Quin somni va tenir la Lolita? 

Va somniar que de veritat existia el zoo de la Lolita i despres tots els animals marxaren 

amb el Pagès Xinés per un forat. (pàg. 99-103). 

- Na Lolita escriurà el llibre de: “El Zoo de la Lolita”? 

Si (pàg. 104). 

 

CAPÍTOL 14: EL VIATGE A CASA: 

- Na Lolita va fer un cartell de fusta i va pintar amb colors una frase que deia: “EL ZOO DE 

LA LOLITA”, a on es col·locà aquest cartell? 

Al damunt de la tomba del Pagès Xinés. (pàg. 106) 

- Quan la Lolita arriba a Barcelona, els seus cosins estan contents de vora-la? 

Si, molt més de lo que ella s’esperava. (pàg. 107). 

 

CAPÍTOL 15: EL ZOO DE LA LOLITA: 

- Quan els amics de classe dels cosins de la Lolita veren el zoo, en volien fer un ells també? 

Si, (pàg. 111) 

- El final de conte és trist o alegre?, per què? 



(Opinió personal) 

VOCABULARI: 

- Entremaliat: que fa dolenteries pròpies d’una criatura. Quina nena més entremaliada: 

sempre pensa quina en farà. 

- Cadell: un cadell és un gos que fa poc que ha nascut. Els petits d’altres mamífers com el 

llop, el lleó i l’ós també es diuen cadells. 

 

- Catifa: és un teixit gruixut que es posa damunt del terra d'una habitació o dels graons d'una 

escala. Les catifes protegeixen del fred i serveixen d’adornament. 

 

- Espantar: Fer por, causar espant. Les pel·lícules de monstres espanten algunes persones. 

- Bassa: Una bassa és un dipòsit gran i obert per la part superior, que serveix per a recollir 

l'aigua de la pluja o d'una font. 

- Eufòria: Una persona té o sent eufòria quan està molt contenta, molt animada i es troba 

molt bé. Quan guanya el seu equip, els aficionats estan plens d'eufòria. 

- Gripau: és un amfibi molt semblant a la granota però més gros i robust, amb les potes més 

curtes i la pell més aspra. Caminen molt a poc a poc i no salten gaire. 

 

- Desgavell: és un desordre complet. Quan hi ha un desgavell no hi ha qui s'entengui. 

- Entusiasmat: persona que està molt contenta, que sent una gran admiració. 

- Petxina: nom de diversos mol·luscs que tenen una closca amb dues valves. 

 

- Desmaiat:  Perdre els sentits durant un moment. Si quan et desmaies estàs dret, caus a 

terra. 



- Ensurt: sensació de por o d'espant que tenim de cop i que després passa. Quan estàs 

dormint i sona el telèfon pots tenir un ensurt. 

- Desar: Posar una cosa al seu lloc mentre no la fas servir. La roba que no t'has de posar, 

la deses a l'armari. 

- Cistell: recipient fet de vímets entrecreuats o d'una altra fibra semblant, més ample que alt, 

que té una nansa o dues per a portar-lo. Els cistells acostumen a tenir forma ovalada. 

 

- Afanyar-se: Donar-se pressa a fer una cosa. Quan per dinar hi ha una cosa que t'agrada 

molt, t'afanyes a arribar a casa. 

- Amoïnar: és preocupar-se per alguna cosa. No cal amoïnar-se si la primera paella que fem 

no surt gaire bona. 

- Acaronar: Acaronar algú és acostar-se'l d'una manera dolça i amorosa per a protegir-lo. 

Les mares acaronen els seus fills quan són petits. Acariciar. 

 

- Trucar: Donar trucs a una porta o a una finestra per demanar que obrin. Quan truquen has 

d'anar a obrir. 

- Graó: Esglaó: Un esglaó és cada una de les superfícies planes i estretes on posem els peus quan 

pugem o baixem per una escala. 

 

- Bajanada: Bestiesa, ximpleria. 

- Conservar: Cuidar una cosa o mantenir-la en bon estat, sense que es trenqui ni es faci 

malbé. Una alimentació sana ajuda a conservar la salut. 

- Feble: Dèbil. Una veu feble gairebé no se sent. 

- Imprescindible: Una persona o una cosa és imprescindible quan es necessita molt i no es 

pot estar sense ella. 

- Gaudir: Gaudir d'una cosa és tenir-la i treure'n un benefici, un profit. Gaudir de bona salut 

és molt important. 

- Empipar: Molestar, fer que una persona s'enfadi. 



- Alleujar: Fer que un dolor o un sofriment sigui menys fort i més fàcil de suportar. Alguns 

medicaments alleugen el mal de cap. 

- Absurd: Que no té sentit. És un absurd pensar que un elefant pot parlar com una persona. 

- Xisclar: Fer xiscles. Sovint, la gent xiscla quan s'espanta. 

- Avergonyir-se: és passar vergonya. 

- Enraonar: Parlar dues o més persones entre elles, mantenir una conversa. A taula, la gent 

menja i enraona alhora. 

 

- Frac: Un frac és una jaqueta d'home que per davant només arriba fins a la cintura i per 

darrere s'allarga en dues peces fins als genolls 

 

- Plaer: és la sensació de trobar-se molt bé, de tenir les nostres necessitats i els nostres 

desitjos satisfets i de ser felinos. 

 

 



 
 
POSA EL NOM A CADA DIBUIX I PINTEU. 

                 
 
       _____________________________                              ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                ______________________________ 

 



TALLER 3: ESCRIURE UN CONTE: 

A traves d’uns dibuixos, l’alumne s’ha d’inventar un conte. 

Una possibilitat podria ser que el propi alumne ordeni els dibuixos així com li agradaria 

contar el conte. D’aquesta manera deixem que siguin més creatius i cada alumne inventi 

la seva pròpia història. 

Un cop acabat, podran pintar els dibuixos. 

Els contes més originals es podrien llegir davant la classe. També seria interessant llegir 

diferents contes a on els dibuixos s’han col·locat de diferent manera, així veuran com es 

poden contar diferents contes amb els mateixos dibuixos. 

No és necessari corregir les faltes d’ortografia, d’aquesta manera animem a l’alumne a 

escriure i no sentir-se pressionats per les faltes. 

L’objectiu és que l’escriptura sigui un joc i animar-los a escriure. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER 4: ESCRIURE UN CÒMIC: 

Un còmic és una història contada amb dibuixos i paraules. Per crear un còmic utilitzam: 

vinyetes, bafarades, onomatopeies, ideogrames i línies de moviment. 

Per a realitzar aquesta tasca, cada alumne s’ha d’inventar un còmic, amb una història i 

uns protagonistes inventats. 

Abans de la realització, se’ls hi ensenyarà un còmic de model perquè vegin com es 

pinten les vinyetes, don surten les bafarades i explicar-lis que a un còmic hi predominen 

els dibuixos i hi ha menys text. 

L’objectiu d’aquesta tasca es que vegin un altre model d’escriptura, donar-lis 

l’oportunitat de ser imaginatius i creatius amb la realització dels seus còmics. 

Per motivar-los es podrien penjar a dins la classe o als passadissos perquè els altres 

alumnes vegin les seves creacions. 

Un còmic és una història contada amb dibuixos i paraules. Per crear un còmic utilitzam: 

vinyetes, bafarades, onomatopeies, ideogrames i línes de moviment. 

 



  

 

 

 

 

 
 



TALLER 5: DESCRIURE A UNA PERSONA: 

 

L’idea d’aquest taller és saber descriure a una persona. Per fer-ho, se’ls hi donarà a cada 

alumne una fulla amb una imatge d’una persona i llavors l’hauran de descriure. 

Abans de començar la tasca, és important que els hi recordem o els hi expliquem quines 

són les parts que conté una descripció d’una persona, com són: 

- Qui és, a que es dedica...,l’Edat. 

- La complexió. 

- Cabells. 

- Ulls. 

- Cara. 

- Roba. 

- Caràcter. 

- Lo que li agrada o el que no. 

Amb la realització d’aquest taller, l’objectiu és que l’alumne adquireixi nou vocabulari 

relacionat amb la descripció i sàpiga interpretar el que veu. 

Un cop finalitzada la descripció, poden pintar el dibuix amb relació amb el que han escrit, 

és a dir, si han dit que el nin du una motxilla de color vermell, l’han de pintar d’aquest 

color. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER 6: DESCRIURE ANIMALS: 

L’idea d’aquest taller és saber descriure animals. Per fer-ho, se’ls hi donarà a cada 

alumne una fulla amb una imatge d’un animal i llavors l’hauran de descriure. 

Abans de començar la tasca, és important que els hi recordem o els hi expliquem quines 

són les parts que conté una descripció d’animals, com són: 

- Color i tipus de pel, plomatge. (suau, aspre, esponjós, marró, vermellós, brillant, 

opac, rugós, eriçat...) 

- Boca, musell, dents, ullals, bec,morro. (Prominent, allargat, afilats...) 

- Orelles. (Primes, alçades, caigudes, punxegudes, afilades...) 

- Cua. (peluda, llarga, prima...) 

- Potes. (fortes, llargues, guixades...) 

- Caràcter.(Àgil, fidel, obedient, tímid, perspicaç, subtil, ximple, lent, astut, 

coratjós) 

Amb la realització d’aquest taller, l’objectiu és que l’alumne adquireixi nou vocabulari 

relacionat amb la descripció i sàpiga interpretar el que veu. 

Un cop finalitzada la descripció, poden pintar el dibuix amb relació amb el que han escrit. 

Una tasca important seria llegir algunes descripcions davant el grup classe, ja que així 

l’alumne hi posarà més interès si sap que la seva feina serà compartida per la resta dels 

companys. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER 7: DESCRIURE UN PAISATGE: 

Amb aquesta activitat seria important que l’alumne dugués una revista de casa seva a on 

hi hagi alguna fotografia d’un paisatge, amb muntanyes, rius, cases, la mar, etc. d’aquesta 

manera la fotografia serà en color i facilitarà la descripció d’aquesta. 

Així també deixarem que l’alumne sigui el qui elegeixi la imatge amb la qual cosa li farà 

més ganes descriure i d’aquesta manera serà una activitat més motivant i no una activitat 

imposada. 

- Per descriure un paisatge hem de dir el que hi veiem als costats de la fotografia, al 

fons i al davant.  

- Podem dir de quina imatge es tracte (si és un poble, un bosc, ciutat, etc) 

- Si és un lloc alegre, trist, por, misteri, etc. 

 



 

 

LLOC PER ENGANXAR  

LA IMATGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER 8: ORDENAR TEXTOS 

L’objectiu d’aquest taller, és que un cop han treballat l’estructuració d’un text narratiu, 

se’ls hi donaran textos desordenats perquè treballin l’estructuració i la coherència dels 

textos. 

TEXT 1: NO M’AGRADA AQUESTA DISFRESSA 
 

A na Nerea li va parèixer una gran idea, ella duria les seves disfresses: de princesa, 

de fada, de Caputxeta vermella... 

En canvi n’Amine no va estar gens content i li va dir a en Josué que no tenia ganes 

d’anar-hi. En Josué es va posar molt trist i no sabia com convèncer al seu amic. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Na Nerea, en Josué i n’Amine havien quedat per passar el dissabte dematí junts a la 

casa d’en Josué. 

En Josué tenia una gran idea per passar-s’ho bé. Com que eren les festes de 

Carnaval, farien una festa de disfresses!!! 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Quan n’Amine va notar que el seu amic Josué estava tan trist li va fer pena, i va 

decidir anar-hi. 

Quan va ser dissabte, el primer que va arribar a la casa va ser n’Amine. El primer 

que va fer en Josué és donar les gràcies a n’Amine per haver vengut, tot i que no li 

agrada disfressar-se. Deu minutets més tard va arribar na Nerea. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

S’ho passarien genial! En Josué duria les disfresses que té a casa seva: la 

d’Spiderman, la de ninja, la de Superman... 

Però el que no sabia en Josué és que a n’Amine no li agradava gens disfressar-se... 

El divendres capvespre en Josué va telefonar a na Nerea i a n’Amine per contar-lis la 

seva idea. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Varen estar jugant a disfressar-se fins les dotze i mitja del migdia. 

Els tres estaren molt contents de passar el mati junts. 

 



 

TEXT 2: EL EDIFICIO HELADO 

 

Un niño pequeñísimo se había cogido a una mesa y le lamió las patas una a una, hasta 

que la mesa le cayó encima con todos los platos; y los platos eran de helado de 

chocolate, el mejor. 

---------------------------------------------------------------------------- 

- ¡Un sillón!- imploraba una viejecita que no lograba abrirse paso entre la 

muchedumbre-, ¡un sillón para una pobre vieja! ¿quién va a traérmelo? Que sea 

con brazos, si es posible. 

Un generoso bombero corrió a llevarle un sillón de helado de crema, y la pobre viejecita 

empezó a lamerlo precisamente por los brazos. 

----------------------------------------------------------------------------- 

Una vez en Bolonia, hicieron un edificio de halado, en la mismísima Plaza Mayor, y, los 

niños venían de muy lejos para darle una chupadita. 

El techo era de nata; el humo de las chimeneas; de azúcar en algodón; las chimeneas, de 

fruta confitada. El resto: las puertas, las paredes y los muebles, todo era de helado. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

En cierto momento, un guardia municipal se dio cuenta de que había una ventana 

derritiéndose. Los cristales eran de helado de fresa, y se deshacían en hilillos rosados. 

- ¡Rápido!- gritó el guardia-, ¡más rápido todavía! 

Y venga todos a lamer más rápido, para que no se echara a perder ni una sola gota de 

aquella obra maestra. 

------------------------------------------------------------------------------- 

Aquél fue un gran día, y por orden de los doctores nadie tuvo dolor de barriga. 

Todavía hoy, cuando los niños pide otro helado más a sus papás, éstos dicen suspirando: 

- ¡Claro, hombre! Para ti sería necesaria una casa entera, como aquella historia de 

Bolonia. 

 

 

 



TEXT 3: EL ESPANTAPÁJAROS 

 

Pero el más asustado de todos era él, Gonario, que lloraba solitario en la orilla de la charca, 

mojado como un patito feo, pequeño, sucio y hambriento. Lloraba tan desesperadamente que los 

gorriones se posaban sobre el árbol para mirarlo, y piaban de compasión para consolarlo. 

Pero los pájaros no pueden consolar a un espantapájaros. 

------------------------------------------------------ 

Una vez el fuego se prendió en la chaqueta de Gonario, y si el niño no hubiera sido rápido en 

tirarse a una charca, seguramente habría muerto entre las llamas. Su salto espantó a las ranas, que 

huyeron ruidosamente y a su vez espantaron a los grillos y a las cigarras, que dejaron de cantar al 

instante. 

------------------------------------------------------ 

Gonario era el último de siete hermanos. Sus padres no tenían dinero para mandarlo al colegio, y 

por eso le pusieron a trabajar en una gran factoría agrícola. Gonario tenía que hacer de 

espantapájaros, para mantener alejados de los sembrados a los pájaros. Todas las mañanas le 

daban un cartucho de pólvora, y Gonario, durante horas y horas, iba arriba y abajo por los 

campos, y de vez en cuando se paraba y daba fuego a un montoncito de pólvora. La explosión 

espantaba a los pájaros, que huían, temerosos de los cazadores. 

--------------------------------------------------- 

 



TEXT 4: EL MAGO DE LAS COMETAS 

 

El mago iba por los pueblos y las ciudades y no dejaba de acudir a ningún mercado; iba incluso a 

la Feria de Muestras de Milán y a la Feria de Caballos de Verona, y mostraba su aparato en todas 

partes, explicando su funcionamiento. Las cometas salían pequeñas, con un hilo para sostenerlas, 

pero luego, a medida que iban subiendo, se hacían del tamaño deseado, e incluso las mayores 

eran facilísimas de manejar. La gente se aglomeraba en torno al mago, como hace siempre 

alrededor de los que venden aparatos en los mercados, ya sean para hacer más finos los fideos o 

para pelar patatas, pero nunca compraban ni una cometa de las más pequeñas. 

---------------------------------------------------------------------- 

Y el mago: 

-¡Vamos, ánimo! Vuestros hijos irán a las estrellas; comenzad a acostúmbralos desde pequeños. 

-No, no gracias. Puede que vaya alguien a las estrellas, pero mi hijo, de seguro que no. 

-¡Cometas!,¡ cometas de verdad! ¿Quién quiere cometas? 

Pero no las quería nadie. 

-------------------------------------------------------------------- 

Una vez un mago invento un aparato para hacer cometas. Se parecía un poco a una maquina de 

cortar sopa, pero no era igual, y servia para fabricar cometas para todos los gustos, grandes o 

pequeñas, con la cola sencilla o doble, con luz amarilla o encarnada, etcétera. 

------------------------------------------------------------------- 

-Si fuera un globo, quizá- decía una buena mujer-, pero si le compre una cometa a mi hijo, es 

capaz de hacer cualquier travesura. 

------------------------------------------------------------------ 

El pobre mago, a consecuencia de no comer, porque no ganaba ni un peseta, se quedó en la piel y 

los huesos. Y una tarde que tenía más hambre que de costumbre transformó su aparato para hacer 

cometas en un quesito y se lo comió 

 



TEXT 5: ¿QUIÉN QUIERE COMPRAR LA CIUDAD DE ESTOCOLMO? 

-Es una ciudad de Suecia; es más, es la capital. 

-Tiene casi un millón de habitantes y, naturalmente, todos me pertenecen. 

-también tiene mar, claro, pero no sé de quien es. 

-------------------------------------------------------------------- 

Pero en cambio se equivocaba y le había costado demasiado cara. Porque el mundo es de todos los 

niños que llegan a él, y para tenerlo no hay que pagar ni un céntimo; sólo hay que arremangarse, 

alargar las manos y tomarlo. 

------------------------------------------------------------------ 

En el mercado de Garivate hay a veces unos hombrecillos que venden de todo, y son tan buenos 

vendedores que sería difícil encontrar otros mejores. 

Un viernes llegó un hombrecillo que vendía cosas raras: el Montblanch, el océano Índico, los mares de 

la Luna, y era tan buen charlatán que al cabo de una hora sólo le quedaba la ciudad de Estocolmo. 

------------------------------------------------------------------- 

El barbero fue ahorrando poco a poco, y el año pasado marchó a Suecia a visitar su propiedad. La 

ciudad de Estocolomo le pareció maravillosa, y los suecos, amabilísimos. Éstos no entendían ni una 

palabra de los que él decía, y él no entendía ni media palabra de lo que le respondían. 

--------------------------------------------------------------------- 

-Soy el dueño de la ciudad, ¿lo sabéis, o no? ¿os lo han comunicado? 

Los Suecos sonreían y decían que sí, porque no lo entendían pero eran amables, y el barbero se frotaba 

las manos muy contento: 

 

-¡Una ciudad tan grande por un corte de pelo y una fricción! Verdaderamente, la he comprado a buen 

precio. 

 

----------------------------------------------------------------- 

La compró un barbero, a cambio de un corte de pelo con fricción. El barbero colgó entre dos espejos el 

certificado que decía: Propietario de la ciudad de Estocolmo, y lo mostraba orgulloso a los clientes, 

respondiendo a todas sus preguntas. 

 

 

 


