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1. L’esquirol 
Text narratiu

Abans de llegir…

 Els meus –ulls –espien  
–amagats –en –un pi.  
Q–ui sπc? 

•   P–π◊ta –cada lletra fins –a la se√a pinya  
–i –em –descπ¥◊iràs:

R

Q
L

L

I

O
L

E
S

U



bn azo scr y he i f

2

D–imarts, l’Esquirπ˜ surt –del seu niu. I, paf!, li –cauen –a 
sπ¥◊e –dues fulles –grπgues.
—U–i, –quin mal! U–i, –quina –gana! Em menjaria..., –em 

menjaria –un ¥π÷ munt –de pinyπ÷s.
I tal –dit, tal fet.
F–a tres ¥π¤s per –aquí, fa tres ¥π¤s per –allà, –i trπ¥a 

–una pinya plena –de pinyπ÷s.
N’–agafa –un, n’–agafa –dπfi, n’–agafa tres..., n’–agafa set.

Teresa Duran: L’any de l’Esquirol. Barcanova

QUINA  GANA! 
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Activitats 

1.  Cπ∏ia –aquestes frases ben –π◊denades:

2.  M–arca –am∫ –una –creu –quina –de les frases  
–de –dalt nπ –és veritat.
Primera S–egπ÷a T–ercera Q–uarta

T É

TÉ GANA

ES DUES MENJAFULLES

UNA TROBA PINYA

SET AGAFA PINYONS

L’ESQUIROL
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3.  R–espπ÷:
•  Q–uantes fulles –cauen sπ¥◊e l’–esquirπ˜?

 

•  D–e –quin –cπ˜π◊ s†÷ les fulles?
 

•   Q–uin –dia –de la setmana surt l’–esquirπ˜  
–del seu niu? 

4.  A–questa –és la pinya –que trπ¥a l’–esquirπ˜.  
M–arca –am∫ –una –creu –els pinyπ÷s –que ha  
–agafat fins –ara.

•   Q–uants pinyπ÷s ha –agafat? 
•  Q–uants pinyπ÷s –queden –a la pinya?  
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Abans de llegir…

•   Ajuda l’–esquirπ˜ –a pπfiar –el nπµ –a les  
fruites –que té –al seu re∫πfit:

Text expositiu
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ESTÀ COBERT DE PÈL.

TOT HO MIRA AMB UNS 
ULLS NEGRES I VIUS.

TÉ BIGOTIS AL MUSELL, 
COM ELS CONILLS...

...I DENTS MOLT FORTES, 
COM ELS RATOLINS.

TÉ QUATRE POTES. LES URPES 
AFILADES DELS DITS LI SERVEIXEN 
PER ENFILAR-SE PELS ARBRES 
I AGAFAR BÉ EL MENJAR.

EL CAP ÉS PETITÓ.
LES ORELLES, DRETES I 
AMB PÈLS A LES PUNTES, 
SEMPRE ESTAN ATENTES 
ALS SOROLLS.

TÉ UNA CUA 
GROSSA I PELUDA.

LES POTES DEL DARRERE 
SÓN MÉS GROSSES  
I FORTES PER PODER  
SALTAR.

L’ESQUIROL  ÉS  UN  ANIMAL  PETIT  I  EIXERIT

L’–esquirπ˜ √iu –als –ar∫◊es –dels ∫πficπfi –π –dels parcs.
F–a –un niu –cπµ –el –dels –πcells, per¬ s’hi –entra per sπ¤a.
Al niu hi –guarda menjar per –a –quan fa fred –i nπ –en 

pπ¤ trπ¥ar. El –que li –agrada més –és la fruita seca, –cπµ 
–els pinyπ÷s –i les –glans. T–ambé menja ∫π˜ets –i ∫aies.
P–er –anar –d’–un llπc –a l’–altre, –cπ◊re –i salta pels –ar∫◊es.
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Activitats 

1.  L–a N–eus –està –π¥fier√ant –un –esquirπ˜ –am∫ –una 
–ullera –de llarga √ista. Escriu –el nπµ –de la 
part –del –cπfi –que veu –cada vegada. 

           

           



bn azo scr y he i f

8

2.  L–a N–eus ha –escrit –el –que ha √ist. P–er¬ –el 
paper li ha –caigut –a l’–aigua –i s’han –es∫π◊rat 
–unes –quantes paraules. Ajuda-la  
–a tπ◊nar-les –a –escriure!
•   El –cap –és  .

•   L–a  –és –grπfisa  
–i  .

•   Els –ulls s†÷  .

•   T–é  pπ¤es .

•   T–é –urpes –als  .

•   M–enja  , ∫π˜ets  
–i  .

•   V–iu –en –un   
–i hi –entra per  . 

Cπ◊re –i salta pels  .
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Llista del rebost
L’–esquirπ˜ –del –cπ÷te –és mπ˜t –π◊ganitzat –i –cada setmana fa 
–una llista –del –que ha recπ˜lit. A–questa setmana ha –escrit:

Activitats 

1. Q–uants –dies té la setmana?  .

2. Q–uantes fruites ha recπ˜lit –cada –dia?  .

3. Q–uin –dia ha recπ˜lit nπus?  .

4.  D–issa∫¤e ha recπ˜lit  .

Primera setmana –de setem∫◊e:
_ D–illuns, 7 –avellanes
_ D–imarts, 7 pinyπ÷s
_ D–imecres, 7 –glans
_ D–ijπus, 7 –ametlles
_ D–ivendres, 7 –gine∫◊π÷s
_ D–issa∫¤e, 7 –castanyes
_ D–iumenge, 7 nπus
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Cançó
L’ESQUIROL  CONTENT

Un –esquirπ˜ salta 
pel ∫πfic, –cπ÷tent, 
–d’–un –ar∫◊e –a l’–altre.
Cπµ –que –està sπ˜,
l’–esquirπ˜ –crida...
–i –en ve –un –altre.

 JorDi TonieTTi

Activitats 

1.  Cπµpleta –el paisatge –di∫uixant –el –que –explica 
la –canç†.

2.  Q–uè fa l’–esquirπ˜ per passar –d’–un –ar∫◊e   
–a l’–altre? 

3.  P–er –què –crida? 
4.  Q–uè passa –quan l’–esquirπ˜ –crida?  
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Avaluació

1.  A–quests –di∫uixπfi –expliquen –el –cπ÷te –de  
l’–esquirπ˜, per¬ –estan –desπ◊denats. Escriu  
–un númerπ –en –cada requadre per –π◊denar-lπfi.

2.  R–atlla la paraula –de –cada parella –que nπ –és 
veritat:
•   L’–esquirπ˜ –és –un –animal –grπfi  petit .
•   V–iu –als ∫πficπfi  –a les selves .
•   L–es –dents –de l’–esquirπ˜ s†÷ mπ˜t fràgils  
fπ◊tes .

•   L–a –cua –de l’–esquirπ˜ –és peluda  pelada .
3.  Escriu –dπfi –aliments –que l’–esquirπ˜ ha –guardat: 

 –i  . 11
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Rodolfo del Hoyo: Quin niu més bonic! Barcelona, 
Barcanova, «Sopa de Llibres», Sèrie Groga 197, 2013

En Becpetit és un pardal que té el niu en unes golfes plenes de 
joguines, gronxadors i dibuixos que ha anat portant la Núria, 
la nena que viu en aquella casa. Un dia, però, quan torna de 
volar, troba que la casa i el niu han desaparegut. En Becpetit 
viurà unes quantes aventures abans de la sorpresa final.

PeP Molist: La Moli, la Doli i la teeela de color vermeeell. 

Barcelona, Barcanova, «Sopa de Llibres», Sèrie Groga 

201, 2013

La Doli ja és una ovella més dins del ramat. Al costat de 

la Moli, la seva germana gran, comença a anar a l’escola, 

com les altres ovelles. Des de darrere d’un arbre, una vella 

guineu es fixa en ella i en el seu vestit vermell ple de flors 

dibuixades. La Moli haurà de fer servir l’enginy per protegir la 

Doli de l’enorme fam de la guineu.

GloRia GóMez de la tia: Una girafa molt especial. 
Barcelona, Bruño, «Altamar», 2012

La Didaqueta és una girafa molt jove, però no és com les altres 
girafes. No... És... rosa... amb taques... blaves! Temps enrere li 
feia molta vergonya ser d’aquests colors i també li feia molta 
por que la resta d’animals es burlessin d’ella. Fins que un bon 
dia això va canviar.


