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abans de la lectura

2

  Llig el títol del llibre en veu alta. Recorda que després de la 
coma has de fer una pausa xicoteta.

  Marca amb una creu el significat de l’expressió «en un tres 
i no res».

  Sumar el 3 i el 0.

  En un moment, molt de pressa.

  Durant tot el dia.

  Llig la contracoberta i completa la frase amb una d’estes 
paraules: 

carabasse∫    bruixa 
històrie∫    paraula

 Tres   en un tres i no res.

  Si el títol diu la veritat, com penses que seran les tres 
històries? Escriu-ho. 

  Mira l’índex i completa les frases següents amb els 
nombres 5, 19 i 33.

Si m’abellix saber qui són les tres princeses.  Pàg. 

Si tinc ganes de riure amb tres dones. Pàg. 

Si vull llegir Les tres ones. Pàg. 
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  Escriu el títol de la història amb què penses que es 
relaciona la il·lustració de la coberta.

Per què ho penses?

  Busca a qui dedica l’autor el llibre i copia la frase. Fixa’t 
en les majúscules.

  Encercla el nom del poble de l’autor.

Algemesí  Almoines  Almàssera

Almenara  Alcoi  Alginet

Alfarrasí  Alboraia  Alfafar

  Escriu el nom del teu poble o ciutat, i el de dos més que hi 
estiguen prop. 

  Dibuixa el «rodamón dels contes» Llorenç contant una de 
les seues històries a un grup de xiquets.
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durant la lectura
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  Assenyala l’opció correcta. «Pere era el mariner més 
veterà de la barca» vol dir que era:

  El mariner més jove de la barca.

  Qui tenia més diners de tots els mariners.

  El més prim dels mariners del seu poble.

  Qui havia treballat més anys com a mariner.

  Classifica estes paraules en tres grups diferents, segons 
el tema amb el qual es relacionen: 

poma nau magrana motxilla 
barca raïm transatlàntic sac 

vaixell maleta maduixa bossa

Fruites Mitjans de 
transport

Objectes per 
a transportar 

coses
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  La paraula «ranxo» té tres significats diferents. Assenyala 
només el significat que té en el text que has llegit.

  Lloc on viuen diferents famílies i on es crien 
cavalls i altres animals.

  Cambra d’una nau on dorm la tripulació.

  Menjar que es fa per a molts com el que es dóna 
a soldats i mariners.

  Pinta les tres ones, cadascuna amb un color diferent.

  Fixa’t en la definició i ompli els buits amb les paraules del 
quadre, com en l’exemple.

abellot∫ granote∫ onota illot

 é∫ una ona molt gran.

 é∫ una illa molt xicoteta. 

 són une∫ abelle∫ mascle∫. 

 són un∫ amfibi∫ de color 
verd. 

Una onota
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durant la lectura
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  Escriu amb lletres els nombres següents:

5: 

12: 

15: 

17: 

  Completa el quadre:

reina
princese∫ príncep∫

bessö
filla

  Que et pareix que siga el xic qui serà rei? Escriu-ho.
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  Assenyala el significat de la frase «Menys problemes. 
Seré princesa però viuré com una reina».

  Quan tinga 18 anys seré reina. Mentrestant, faré 
la guitza a tot el món.

  No passa res per no ser reina. Aprofitaré el fet 
de ser princesa i m’ho passaré d’allò més bé. 

  Marca amb una creu els adjectius amb què descriuries la 
princesa.

  poregosa   valenta

  segura   insegura

  infeliç   feliç

  trista  alegre

  Encercla sis noms d’eines que trobaràs a continuació.

meló  cadira  pala  llamp  televisió  

fusta  martell  germà  prestatgeria

destral  llima  aixada  façana  paperera  

autobús  tornavís  tauró  vàter

  Classifica el nom de les eines que has trobat segons 
l’article que necessiten, com en l’exemple.

el la

la pala
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durant la lectura
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  Ara busca cinc noms de flors en la sopa de lletres.

C A E H I P L O R N Q

L L I R I W E S A Z T

A T M A G R O S A D A

V F O K D J S A C U X

E D S G L A D I O L M

L O F A X S N F Z O D

L M T U L I P A J U Q

  Dibuixa una senda de margarides.

 

  Escriu si és vertader (V) o fals (F).

El llenyater-esporgador s’acosta a l’espantall per  
a posar-li una camisa nova i descobrix la princesa 
amagada al darrere.  

El llenyater-esporgador nota la presència de  
la princesa per l’olfacte i la veu quieta com  
un espantall.   
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  Completa les frases amb les paraules dels dos grups.

pare

sogre

gendre

germà

cunyat
          

mare

sogra

nora

germana

cunyada

El rei é∫ el  de la princesa i 
la reina n’é∫ la .

El rei é∫ el  del llenyater-
esporgador, i la reina n’é∫ la 

.

El llenyater-esporgador é∫ el 
 del rei i de la reina.

El príncep é∫ el  de la 
princesa, i la princesa la  
del príncep.

El llenyater-esporgador é∫ el  
 del príncep.

 Escriu el nom de tres oficis. 

71249C_En un tres i no res_Bl.indd   9 19/12/12   12:05



durant la lectura
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  Escriu si és vertader (V) o fals (F).

Tres dones molt altes es trobaren en la platja  
de Bonestiu. 

Tres dones majors es trobaren en la font  
del poble Bonoratge. 

 Ordena les lletres i escriu on s’allotgen les tres dones. 

R E S E M T

Fes-ho de nou i troba una paraula amb el mateix signi-
ficat, que també apareix en el llibre. 

L A B A N E I R

  Relaciona els noms propis, el lloc i el que les tres dones 
en diuen.

Fina més enllà
lliguen els gossos 
amb llonganisses.

el campanar és més 
alt que la plaça.

quan tenen fam, 
menjant, menjant, 

la fam se’n va.

ací al costat

allà

Pepa

Josepa
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  Explica el que vol dir l'expressió «Lligar els gossos amb 
llonganisses».

  Les tres dones juguen amb les expressions per a fer riure 
les amigues. Relaciona les expressions i els significats.

  Josepa, Fina i Pepa són tres formes diferents del mateix 
nom. Fes parelles amb els noms del requadre i pinta’n 
cadascuna amb un color diferent.

Ximo  Eulàlia  Lola

Dolors  Joaquim  Laia

  Fes memòria i ratlla les coses que NO van contar les tres 
amigues.

xafardejos  secrets  penes

alegries  pel·lícules de por  enutjos

llibres avorridíssims   desitjos  il·lusions

«fer-ne o dir-ne una de 
l’alçada d’un campanar»

«ser alt com 
un campanar»

«menjant, menjant 
ve la gana»

ser molt alt

fer-ne una de 
grossa, dir grans 

desbarats

despertar l’apetit
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després de la lectura
  Fixa’t bé en les il·lustracions del llibre, especialment en la 

roba dels personatges, i respon.

Què la fa diferent?

Quina és la il·lustració que més t’ha agradat? 

  Escriu...

tres noms d’illes del Mediterrani.

tres noms de princeses.

tres noms de llocs on t’agradaria passar unes vacances.

  Anomena les tres dones segons qui cregues tu que són.
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  Quina de les tres històries diries que és més probable 
que puga passar?  Per què?

  Hi ha persones majors al teu voltant? Escriu si s’assemblen 
a les tres dones.

  De vegades és difícil dir les nostres opinions sense ofendre 
els altres, però els personatges d’estes tres històries ho 
fan amb respecte i alegria. 

Qui diu què? Escriu el nom dels personatges al costat 
de la frase.

«A mi m’agrada ser indepen-
dent. Vull dir, m’agradaria conti-
nuar fent el que he fet tota la 
vida».

«He de dir-vos que les tres sou 
importants… Així doncs, deixeu 
de discutir i a rodar…».

«—Quina sort de gaudir d’uns 
dies de descans…
—Excel·lent….
—Sí, sí, n’estic d’acord…».
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després de la lectura
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  Imagina i dibuixa:

Pere la primera vegada que va pujar a una barca.

 

La princesa embarassada de les trigèmines.

 

Les tres dones quan eren joves prenent un refresc.
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fitxa de lectura
Título de la obra: 

Autor o autora: 

Ilustrador o ilustradora: 

Colección: 

Serie: 

Editorial: 

  Quines d’estes paraules definixen els personatges? Encercla-les.

divertits  blaus  sorollosos  manifassers

conflictius  alts  comprensius  simpàtics

 On s’esdevenen les tres històries?

1.  

2.  

3.  

 Quina és la història que més t’ha agradat? Per què?

 T’ha sorprés alguna de les històries? Per què?

fitxa de lectura
Títol de l’obra: 

Autor o autora: 

Il·lustrador o il·lustradora: 

Col·lecció: 

Sèrie: 

Editorial: 
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fitxa de lectura

Data de la lectura :    Signatura : 

 Valoració del llibre:

 Molt bo

 Bo

 Regular

 Quina de les tres històries recomanaries llegir...

al teu millor amic o amiga.

a la teua mare.

als teus cosins.

 Dibuixa un poble al costat del mar amb un bosc frondós, un 
castell, unes termes i una barca. També hi pot aparéixer el 
personatge que més t’haja agradat.

fitxa de lectura
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