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abans de la lectura
  Observa la coberta i anota la resposta a aquestes preguntes.

Quin és el títol del llibre?

 

Com es diu l’autor? 

 

  Observa la il·lustració de la coberta i respon.

Quin animal hi apareix dibuixat? 

 

De quin color té les plomes: roges, verdes o blaves? 

 

  Llig el text de la contracoberta i després respon.

Quin personatge creus ara que és l’animal de la coberta: Pallor-
feta, el gegant Bufanúvols o el falcó Roig? 

 

Quins altres personatges apareixeran al llarg de les aventures de 
Pallorfeta? Enumera’ls. 

 

 

  Encercla en aquesta llista les paraules que facen referència a 
éssers mitològics, fantàstics o imaginaris.

tauró elf bruixa savi

rabosa gegant vaca comte

gnom oroneta gallina fada

eruga mag falcó sirena
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 Com t’imagines la bruixa Corruixa? Fes-ne un dibuix. 

  Relaciona les tres paraules següents amb el seu significat. Vés 
amb compte, perquè s’escriuen de manera molt semblant! Si 
no ho tens clar, consulta el diccionari.

Conte Noble que té a càrrec seu el govern d’un comtat.

Compte Càlcul, còmput. Atenció, cura.

Comte Rondalla.

  Amb les paraules de l’activitat anterior, completa aquest resum 
del llibre:

«Aquest llibre ens explica un , on 

Pallorfeta ha de demostrar que és digne de ser l’hereu del 

. S’haurà d’enfrontar al falcó Roig, al 

drac de cinc caps, a la bruixa Corruixa i al gegant Bufanúvols, i si vol 

que tot isca bé haurà d’anar amb molt de . 
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durant la lectura
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  El comte Pallorfa està enfurismat perquè el seu fill fa dies que 
no va a classe. De les coses que s’està perdent Pallorfeta per 
no anar a classe (veure els amics, aprendre coses noves), 
explica’ns quines són les que més t’agraden i per què.

 

 

 

 

 

 

  Completa les expressions que apareixen en el llibre amb les 
paraules següents:

llebre flam cuc marbre llop

Estirar-se com un 

Tremolar com un 

Marxar fet un   

Córrer com una  

Restar fet de  

  Pallorfeta col·lecciona pedres. I tu, col·lecciones alguna cosa? 
Explica’ns quines coses col·lecciones o, si encara no ho fas, 
què t’agradaria col·leccionar.
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  Digues si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions 
següents. 

A Pallorfeta li agraden les armes, les llances i la guerra.  

El savi Cassoleta consulta Internet per a saber què té 
Pallorfeta. 

Marianna és la dona del comte Pallorfa. 

El cuiner ha vist com Pallorfeta se n’ha anat  a la muntanya. 

Pallorfeta es troba bé i no cal que es cure de cap malaltia. 

Per a esdevenir hereu del comtat, Pallorfeta ha de seguir 
les indicacions del llibre. 

  Relaciona cada paraula de la columna de l’esquerra amb una 
paraula de la dreta, de la qual deriva, seguint l’exemple:

descavalcar fúria

polseguera pedra

fer fugina fugir

enfurismar-se pols

portada por

esporuguit cavall

pedrada porta

  A Pallorfeta no li agrada la guerra, i prefereix anar a la muntanya 
a cercar pedres. Quin tipus de caràcter creus que té? 
Consideres que t’hi pareixes? Explica’n els motius.
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  Digues si els consells següents són de la mare de Pallorfeta. 
Escriu SÍ o NO segons corresponga.

Vés amb molta cura.  

Discuteix amb tothom   

Abriga’t bé.  

Si trobes perill, fas mitja volta i cap a casa.  

Llava’t bé les mans i la boca després de menjar.  

No faces mai cas de ton pare.  

  Contesta les preguntes següents.

Què prens per a desdejunar-te? Fas com Pallorfeta, que pren un 
got de llet a casa i s’emporta molts entrepans en la motxilla?

 

 

Qui prepara el desdejuni: tu, algun familiar o tots junts?

 

 

Quin seria el teu desdejuni ideal? Descriu-lo i fes-ne un dibuix.
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  Llig  els fragments següents i ordena’ls segons el moment en 
què hagen tingut lloc.

  Cada vegada vénen més babaus —remugà l’animalot—. Ni 
tan sols aprenen de memòria el que cal dir perquè 
s’òbriga el forat.

  En arribar al peu de la muntanya, Pallorfeta veié un home 
vellet i li preguntà on podia trobar el Gran Falcó Roig.

  Pallorfeta baixà la muntanya en un tres i no res, buscà 
una pedra plana i hi gravà amb una altra pedra: «No hi ha 
plomes».

  Pallorfeta pujà la muntanya, trepitjà la neu, reconegué el 
pi, prengué la soca amb les mans i, de seguida, digué: 
«Falcó, falconot, guaita les plomes i dóna-me’n una».

   Completa les expressions que apareixen en el llibre amb les 
paraules següents.

ulls corb fil garrot

Més recte que un   

Estirat com un  

Més negre que un    

En un tancar i obrir d’  

  Llig les paraules del requadre i ratlla les que no siguen aus.

colom

gallina

àguila

voltor

mosca

corb

gripau

garsa

falcó

palometa

trencalòs

parotet
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durant la lectura
  A Pallorfeta i el Gran Falcó Roig se’ls acosten dues dotzenes  

de núvols. Saps quants núvols se’ls acosten en total? De les 
següents operacions que apareixen, tria la correcta per a 
poder-ho saber i calcula’n el resultat:

a) 12 b) 12 c) 12
−  2 ×  2 +  2

  En la descripció següent del drac hi ha molts errors. Subratlla 
tots els que hi trobes. A continuació, busca la descripció 
correcta que en dóna el llibre i reescriu-la davall:

«Era ben xicotet i tenia la pell roja i lluent com una espasa. Els 
cent caps eren tots diferents i, en cadascun d’ells, hi havia cinc 
banyetes de color blau. A més, tenia una cua curta  i gruixuda. 
Així, al prop, feia molta por».

 

 

 

 

  T’ha sorprés que el drac no faça massa por? Veritat que te 
l’esperaves més roí i agressiu? Si és així, has tingut allò que 
s’anomenen «prejudicis». Busca en el diccionari què significa 
aquesta paraula i escriu algun altre exemple on penses que  
la gent acostuma a jutjar amb prejudicis.
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  Relaciona amb fletxes cada paraula de la columna de 
l’esquerra amb una paraula de la dreta de la qual deriva.

dotzena clar

garrofer pota

camallada cama

clarícia  garrofa

emporuguit por

potada dotze

  Llig el fragment següent i respon a les preguntes.

«En sentir la paraula xarop, el drac començà a remoure els cinc 
caps a una, a rebufar com un bou i a donar potades.»

Reacciones igual que el drac cada vegada que has de prendre un 
xarop? Quin gust t’agradaria que feren les medecines? 

 

 

 

  Marca el significat correcte de les expressions següents.

El comte Pallorfa és de repica’m el colze.

 És molt violent. 

 És digne de consideració, d’alt nivell. 

 És molt pesat. 

Tothom li té més por que a les tronades d’estiu.

 Fa molta por. 

 No fa gens de por.

 Només fa por quan trona.
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durant la lectura
  Pallorfeta s’ha sorprés perquè la bruixa Corruixa resulta ser una 

xiqueta que no és ni lletja ni dolenta, que no porta vestit negre  
i que no té cap granera per a volar. Tu també te n’has sorprés? 
Mira el dibuix que n’havies fet en la pàgina 3, i descriu quines 
són les coses que havies imaginat malament.

 

 

 

 

  Les bruixes Corruixa tenen un perol que els permet trobar 
altres paraules per a les expressions que no entenen, i així 
poder seguir llegint. Tu no tens aquest perol, però et pots 
ajudar del diccionari per a dir les frases següents amb altres 
paraules més entenedores.

un tropell de lletres: 

 

el drac s’atorrollà: 

 

Pallorfeta s’esglaià: 

 

el drac descabotat: 

 

per si de cas el bonegava el comte: 

 

cara de pomes agres: 
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  Busca en la sopa de lletres 5 animals verinosos com els que té 
en caixetes  la iaia de la bruixa Corruixa. Després, escriu-los 
més avall.

G T A S O P A

L R W E F G N

A Y A R A R D

B N N P G I E

E S C O R P I

L A I G X A J

L S V Z N U B

A E F O P Q U

H M E D U S A

I O S I H O L

 

 

 

  Digues si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions 
següents. 

El castell de la bruixa Corruixa és al fons d’una vall. 

El comte Pallorfa es pensa que el seu fill li ha tallat  
dos caps al drac. 

La mare de la bruixa Corruixa porta un vestit roig. 

La iaia de la bruixa Corruixa vol fer un bullit amb  
el primer conill que trobe. 

Pallorfeta no sap llegir de carrereta. 

El falcó Roig no deixa pujar el comte Pallorfa  
si no llança l’espasa. 
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durant la lectura
  Imagina que el gegant Bufanúvols es dirigeix cap a la teua 

casa i que encara tens un poc de temps per a amagar el 
menjar. Respon a les preguntes següents.

Què és el primer que amagaries? Explica per què.

 

 

 

Quins altres aliments amagaries, si encara tingueres temps?

 

 

 

Què creus que amagarien cadascun dels membres de la teua 
família?

 

 

 

 Relaciona cada animal amb el so que fa. 

ovella udolar

cavall renillar

pardal belar

mussol rugir

ase bramar

oca clacar

llop ulular

lleó refilar
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 Completa cada expressió amb la paraula corresponent.

espart fona betum  paper

Més negres que el 

Sec com l’ 

Més blanc que el 

Córrer com una 

  Les aventures de Pallorfeta dins de la cova del gegant Bufanúvols 
recorden les que van tindre l’heroi grec Ulisses i el ciclop 
Polifem. Investiga qui són aquests dos personatges i ordena 
cronològicament aquests fragments sobre la seua història. 

  Polifem l’empresona a la seua cova, però Ulisses ordeix 
un pla per a escapar: en primer lloc, li diu al ciclop que el 
seu nom no és Ulisses, sinó «Ningú».

  Polifem s’adona que Ulisses ha escapat i comença a 
cridar  «Ningú ha fugit!», però cap ciclop ve a ajudar-lo, ja 
que entenen que no ha escapat ningú.

  Ulisses, de camí cap a Ítaca tornant de la guerra de Troia, 
embarranca el seu vaixell a l’illa del ciclop Polifem.

   A continuació, es cobreix amb una pell d’ovella, i fuig de 
la cova amagat entre el ramat del ciclop quan aquest ix a 
pasturar.

  Ordena les lletres del grups de paraules següents i esbrina 
amb què jugava el xiquet del poble menut quan hi arribà 
Pallorfeta. 

ufab  ed rocp

 

72161C_Pallorfeta_Bl.indd   13 19/12/12   11:37



durant la lectura

14

Ll
ig

 d
e 

la
 p

àg
in

a 
7

5
 a

 la
 8

3

  Pallorfeta encara no té cap pèl al bigot, però tard o d’hora li 
n’eixiran. Tu ets igual que eres fa un any o has crescut un poc? 
Explica com has canviat respecte del curs passat.

 

 

 

 

 

  Observa el dibuix i respon les preguntes següents:

Qui viu a la muntanya que estan sobrevolant? Com ho saps? 

 

 

 

 

Quins dos personatges del lli-
bre hi apareixen? 
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  Resol els mots encreuats següents.

4

1
3 5

2

1.  Curar.

2.  Com van quedar les orelles del comte Pallorfa després de la 
intervenció del savi Cassoleta.

3. Inflamació en el cap a causa d’un colp.

4. Persona a qui li falta salut.

5. Quan l’agarres, és quan comences a dormir.

  Respon les preguntes següents.

Cap on es dirigeix el comte Pallorfa, cap a orient o cap a ponent? 

 

Com s’ho va fer Pallorfeta per a arribar a la cova del gegant Bu-
fanúvols sense que aquest se n’adonara?

 

 

Per què li diuen Bufanúvols, al gegant?
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durant la lectura
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  Fixa’t que les paraules d’aquestes frases de Pallorfeta s’han 
barrejat. Ordena-les i torna-les a escriure correctament.

veja  meitat  Del  que  res.  la 

diuen,   del  que  crega-se’n 

 

 

a  sentir  quantes  fan  Si  torne  alguna  

a  casa,  arribem  barbaritat  dos  i  dos  

diré  vos  quan  més,  fan.

 

 

l’hereu  vinc  guerreta.  del  comte  a  fer  

Sóc  Pallorfa  i  una

 

 

  Llig la frase següent i respon les preguntes: «Per tindre amics 
cal voler-los de manera desinteressada».

Qui diu aquesta frase?

 

Saps què vol dir l’adjectiu desinteressat? 
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  Defineix els dolços elaborats al castell del comte Merenga.

arrop i talladetes: 

 

panfígol: 

 

fogasseta: 

 

I a tu, quin és el dolç que més t’agrada? Descriu-lo.

 

  Busca en el capítol 7 cinc paraules de cada classe i escriu-les.

Adjectius: 

Substantius: 

Verbs: 

  Relaciona cada frase amb un d’aquests personatges.

Falcó Roig Comte Merenga Pallorfeta Comtessa Marianna

«Ei, Gran Falcó: en acabar, si vols, et faré una visiteta i et portaré 

uns quants entrepans de pernil». 

«A mi no m’agrada fer guerra! No és gens divertit i, a més, et 

poden ventar un colp i destruir-te...». 

«Els meus homes no volen fer cap guerra». 

«Fill meu! Alegrança dels meus ulls! Véns ferit de la guerra, preciós 

de la meua ànima?» 
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durant la lectura
  Completa les expressions que apareixen en el llibre amb les 

paraules següents, i després defineix-les a la teua manera.

pum lloca allioli l’orni barret a cuita-corrents

Estar fins al 

 

Més ampla que una 

 

Estar fet un 

 

Anar 

 

Fer 

 

No contestar ni 

 

  Pallorfeta i son pare han decidit penjar un rètol amb la 
inscripció: «Si lluites, no tens trellat». Explica-la. 

 

 

Pensa una altra inscripció que tu posaries a l’entrada del castell 
de Pallorfeta, i explica per què.
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  Busca en aquest capítol 6 paraules agudes, 6 de planes i  
1 d'esdrúixola i classifica-les en la taula següent.

Agudes Planes Esdrúixoles

 Llig la pàgina 116 i respon les preguntes següents.

Per què li fa vergonya al gegant Bufanúvols eixir de casa i anar al 
castell de Pallorfeta?

 

 

 

 

 

A tu, hi ha alguna cosa que et faça vergonya? T’atreveixes a dir-la?

 

 

Penses que està bé riure’s dels defectes de la gent? 
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després de la lectura
  Llig els fragments següents i ordena’ls segons el moment en 

què hagen tingut lloc.

  Aleshores, el comte Merenga referí que no hi havia hagut 
cap guerra i, a més a més, Pallorfeta s’havia fet amic seu 
i tot.

  Tothom va dient que el meu fill és un caguetes. Demà, a 
la matinada, li buscaré un bon cavall i una bona espasa i 
el xiquet farà el que diu el llibre gros del savi Cassoleta.

  Pallorfeta entrà i isqué de la cuina moltes vegades i 
tragué cabassades i cabassades de dolços i els deixà 
caure al davant del drac i del gegant Bufanúvols.

  Dit i fet, el falcó marxà corrents i Pallorfeta restà sense 
saber què fer. Però, com que el drac havia deixat 
d’esternudar, s’apropà a poc a poc fins que pogué veure’l 
amb tota claredat.

  Descriu breument aquests personatges. Utilitza els adjectius 
per a definir-los físicament (alt, jove, roig, etc.) i també el seu 
caràcter (poruc, valent, vergonyós, etc.).

Pallorfeta: 

 

Comte Pallorfa: 

 

Gegant Bufanúvols: 

 

Falcó Roig: 

 

Comte Merenga: 
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  Escriu el nom del personatge que més t’haja agradat i el que 
menys, i explica per què.

El que més m’ha agradat és 

perquè 

 

 

 

El que menys m’ha agradat és 

perquè 

 

 

 

  Llig aquestes afirmacions sobre els personatges i marca 
només les que siguen vertaderes.

 El drac té 5 caps.

 Pallorfeta és fill del comte Merenga.

 El savi Cassoleta ho consulta tot en una bola de vidre.

 La bruixa Corruixa es desplaça damunt d’una granera.

 Al gegant Bufanúvols li fa vergonya el seu nas.

  Al falcó Roig li creixen plomes quan menja un bon tros de 
bescuit.

  Tots els protagonistes es fan amics i mengen plegats al 
castell de Pallorfeta.

  Pallorfeta i son pare pengen un rètol que diu: «Si lluites, 
segur que guanyes».
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després de la lectura
   Tria la il·lustració del llibre que més t’agrade i explica per què.

En quina pàgina apareix?

 

Qui hi apareix?

 

 

 

Quina escena s’hi representa?

 

 

 

    Tria una part del llibre que no haja estat il·lustrada, i fes-ne tu 
el dibuix. Explica després què passa en aquesta escena.
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fitxa de lectura
Títol de l’obra: 

Autor o autora: 

Il·lustrador o il·lustradora: 

Nombre de pàgines: 

Col·lecció: 

Sèrie: 

Editorial: 

Any de publicació: 

Edició: 

Sobre la història i els personatges 

 Enumera els llocs principals on ocorre la història.

  Enumera els personatges principals que hi intervenen.

 Fes un resum que explique el llibre. 
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fitxa de lectura
La teua opinió personal

 Què és el que més t’ha agradat del llibre? Per què?

 Què és el que menys te n’ha agradat? Per què?

  Amb quin personatge et sents més identificat? Per què?

  Recomanaries aquest llibre als teus amics? Per què?

  Valora el llibre   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Data de lectura:    Signatura: 
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