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abans de la lectura
Fixa’t en la coberta i contesta les preguntes següents.

Quin títol té el llibre?
Qui l’ha escrit?
Qui ha fet le∫ il·lustracion∫?
De quin tipus de marcià creus que tracta l’obra? Marca-ho.

	Un marcià pacífic que ha
d’aprendre a conviure din∫ d’una
família d’human∫.
	Un marcià que arriba a la Terra
amb la intenciö de conquerir-la.
Com t’imagines tu un marcià? Dibuixa’n un amb tots els
detalls que pugues.
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Llig la contracoberta i contesta les preguntes.

Qui podria ser Lluc?
Com creu∫ que deu sentir-se Lluc
per conviure amb el marcià?
T’agradaria viure amb un marcià i
compartir l’habitaciö amb ell? Per què?
Què saps de Mart? Marca quines afirmacions són
vertaderes (V) i quines falses (F).

	El seu nom prové del déu romà
de la guerra.

Com banyar un marcià

	É∫ el segon planeta mé∫ pròxim
al sol.
	É∫ molt mé∫ gran que la Terra.
	Galileu Galilei va ser el primer
que va el poder observar, fa mé∫
de 400 any∫.
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durant la lectura
Quin canvi s’ha produït en la vida del protagonista?
Marca’l.

	El pare i la mare nø deixen
de preguntar «Per què?»
constantment.
	Fa poc que ha aparegut un marcià
a casa.
Quines coses del marcià agraden al protagonista? Escriu-les.

Llig de la pàgina 5 a la 9

Pinta les característiques del marcià d’esta història.
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sempre està
amb le∫ antene∫
alçade∫

quan plora
molt e∫ posa
de color verd

dorm amb el∫
ull∫ obert∫

té el∫ ull∫
redon∫

fa cose∫ estranye∫
i sorprenent∫

parla molt∫
idiome∫

Escriu qui fa cadascuna de les afirmacions següents.

Le∫ cose∫ són així.
Hø diu
En∫ cau bé el marcià.
Hø diu
Un dia serà tan gran com el protagonista.
Hø diu
Està en ple procé∫ de creixement.
Hø diuen
El protagonista afirma que en el moment del bany «tot
pareix una festa, o una catàstrofe». Explica què significa
esta afirmació.

Com banyar un marcià

Què anota el protagonista en el quadern de tapes verdes
i per què ho fa?
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durant la lectura
Amb quina part del cos s’ha de comprovar que l’aigua no
està massa calenta? Encercla-la.

mà  colze  peu  na∫
Respon les preguntes següents.

Què é∫ el primer de tot que cal fer aban∫
de banyar un marcià?
Quina utilitat té el davantal de plàstic?
Per on ∫’ha d’agafar el marcià?

Llig de la pàgina 10 a la 15

Per què el na∫ del marcià ha de quedar
sempre fora de l’aigua?

Quant ha de durar l’operació del bany? Pinta-ho.

mé∫ de 20 minut∫
entre 15 i 20 minut∫
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Què no se li ha de posar al final del bany? Marca-ho.

crema

corbata

bolquer

Què significa l’expressió «A la babalà»? Pinta la resposta
correcta.

lentament,
amb molta
cura

sense parar
atenciö al que
e∫ fa

fer una cosa
de mala gana
Escriu qui fa cada decoració en el moisés del marcià.

Mare

Com banyar un marcià

drac enfadat bosc i ocell∫ alegre∫
estrele∫ i llune∫ nau espacial
ogre amb ullal∫ castell i rierol∫
Protagonista
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durant la lectura
Quins elements són necessaris per a anar amb un marcià
al parc? Marca’ls.

Bolquer∫
Vestit espacial
Paraigua
Casc
Roba d’emergència
Talc i crema
Raspall de dent∫
Poma ratllada

Llig de la pàgina 16 a la 21

Quins dos elements més afegiries a la llista de l’activitat 1
per a anar al parc? Dibuixa.
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Per quin motiu s’ha de portar sempre un paraigua, encara
que no ploga?

Qui és el monstre de les orelletes. Marca.

	El pare, perquè té le∫ orelle∫
gran∫ i lletge∫.
	El personatge del conte preferit
del protagonista.
El marcià, perquè é∫ diferent.
En quin mitjà de transport van a visitar la iaia? Escriu.

Qui és Pompó? Encercla.

Com banyar un marcià

El joguet favorit del marcià.
El protagonista que conta la història.
El gat de la família.
Quina mascota t’agradaria tindre i quin nom li posaries?
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durant la lectura
Identifica en la il·lustració següent els personatges que
s’indiquen.

Llig de la pàgina 22 a la 31

mare   pare   iaia
protagonista   Pompö
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Respon les preguntes següents.

Què fa el marcià en contar-li el conte?
Quin problema té el marcià algune∫
nit∫?
Què sent el protagonista en este∫
situacion∫?
Ordena les lletres per a escriure els noms i els cognoms
del protagonista i el marcià.
L U C L

I

A M T U E

Com banyar un marcià

R E C V E A R

Al final de la història, el protagonista diu que li venen ganes
de recordar que ell «era l’únic marcià en esta casa».
Explica-ho.
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després de la lectura
Troba sis paraules de la lectura en esta sopa de lletres.
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En les pàgines 10 a 13 estan les instruccions per a banyar
un marcià. Tria les tres que et semblen més importants
i escriu-les.
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Indica quines de les afirmacions següents són vertaderes
(V) i quines falses (F).

	El marcià e∫ posa morat quan
plora molt.
	É∫ la mare qui el banya.
	El protagonista anota le∫
instruccion∫ del bany en
el quadern de tape∫ verde∫.
	El pare té por del marcià
per le∫ seue∫ orellote∫.
	El moment mé∫ tranquil
é∫ el dinar.
	El marcià plora algune∫ nit∫.

Com banyar un marcià

Com hauries decorat tu el moisés del marcià? Dibuixa’l
i pinta’l amb les decoracions que més t’agraden.
Resposta oberta.
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després de la lectura
Fes una llista amb les coses bones i les no tan bones de
tindre un germanet o germaneta.
Coses bones

Coses no tan bones

Resposta oberta.

Tens algun germà o germaneta? És més gran o més
menut? Escriu una presentació amb les coses que més
t’agraden d’ell. Si no en tens, imagina com seria tindre’n
un i explica com t’agradaria que fora.

Lluc se sent un poc gelós per l’arribada del nou germanet.
Per què creus que se sent així? Escriu-ho.
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fitxa de lectura
Títol de l’obra:
Autor o autora:
Il·lustrador o il·lustradora:
Col·lecció:
Sèrie:
Editorial:

Com es diu el protagonista que ens conta la història?

I el marcià? Com és que tenen el mateix cognom?

Quin animal és la mascota de la família i quin nom té?

Inventa un nom per a cada tipus de gat.

un gat molt pelut
un gat molt gro∫
un gat molt prim
un gat de color blanc
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fitxa de lectura
Valoració del llibre:

Molt bø
Bø
Regular
Escriu la cosa que més t’ha agradat del llibre i la que menys.

El que mé∫ m’ha agradat ha sigut

El que meny∫ m’ha agradat ha sigut

Recomanaries el llibre a algun dels teus amics? Per què?

Què t’han semblat les il·lustracions? Digues quina t’ha agradat
més i explica per què.
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