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Magalí 

La Magalí té una germana gran que es diu Carlota i és actriu. Actualment 
viu a Nova York i ha vingut a passar les vacances de Nadal a casa.

Tot i que està de vacances, la Magalí s’ha llevat molt d’hora avui. Quan 
l’ha vista aparèixer a la cuina per esmorzar, la mare ha quedat amb un pam 
de boca oberta.

—Quin miracle és aquest! Que has tingut un malson?
La Magalí ha fet que no amb el cap i la Carlota ha dit:
—Avui és el primer dia de vacances, i anirem al Parc de Nadal.
—It’s a good idea! —ha saltat el pare—. A mi també m’agradaria  

venir, però estic molt enfeinat.
Però, abans d’anar al Parc de Nadal, les dues germanes  

han anat al mar gelat. Allà han lliscat amb patins,  
zis-zas, pel gel, i la Magalí s’ha sentit com un cigne.  
Encara que hagi caigut de cul un parell de vegades,  
zas-zis, està d’allò més contenta de poder patinar amb  
la Carlota. Però, de cop i volta, s’ha espantat:  
ha pensat en la profunditat del mar.

—Carlota, aquí deu cobrir gaire?
—No ho sé —li ha contestat, tot fent una  

tombarella—. No ho sé ni m’importa.  
A més, encara que caiguéssim a  
l’aigua, no ens passaria res perquè  
som com sirenes.

Han estat patinant fins que no  
han pogut més, de tan cansades.  
Després, han anat cap al Parc  
de Nadal.

Patxi ZubiZaRReta: La Magalí ja ho sap. Barcanova

bn azo scr y he i f

6

TIPUS  DE  GERMANS  I  GERMANES

Les nenes i els nens que han nascut d’una mateixa mare o un mateix pare diem  

que són germans, quan són nens, o germanes, quan són nenes. 

De germans i germanes, n’hi pot haver de grans, els que han nascut primer;  

de petits, els que han nascut últims, i de mitjans, que vol dir que han nascut entre 

els grans i els petits. També hi ha nens i nenes que no tenen cap germà ni cap 

germana: són fills o filles únics.

De vegades, hi ha mares que tenen dos o més fills alhora: són els bessons i les 

bessones. Quan en neixen tres de cop, diem que són germans trigèmins. Sabies 

que Les Tres Bessones, protagonistes de molts contes, són germanes trigèmines 

perquè van néixer el mateix dia de la mateixa mare? 

Tenir germans i germanes té avantatges, però no cal negar que també té 

alguns inconvenients. 

Pel que fa als avantatges, sempre tens a prop algú amb qui pots jugar, parlar, 

compartir gustos i aficions, secrets... A més a més, segur que algun germà o 

germana et pot consolar quan ho necessitis, et pot escoltar i et pot fer companyia.

bn azo scr y he i f
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LA  GERMANA  GRAN  I  LA  GERMANA  PETITA

Lisa 

Tothom s’estimava les bessones,  
no només el pare i la mare, sinó  
també els veïns, els oncles i les  
tietes, i els amics de la família.

La Lisa sabia prou bé per què.  
Ningú no sabia somriure tan bé com  
l’Eva, la bessona, i la Maria, l’altra  
bessona.

Per més que la Lisa s’assagés davant del  
mirall, el somriure de les bessones no li sortia.

A més, les bessones eren suaus i grassonetes,  
les agafessis per on les agafessis, i es feien estimar. 

Tenien uns rulls rossos molt bonics i semblaven  
àngels.

La Lisa no semblava pas un àngel. No era suau  
ni grassoneta. Havia crescut massa de pressa. Era  
desmanyotada i esprimatxada, i els cabells no se li arrissaven.

—Són llisos com una mala cosa —deia la mare quan pentinava la Lisa.
Les bessones portaven maldecaps a la Lisa. I amb l’Albert, el germà  

petit, les coses no anaven pas més bé.
A la nit bramava tan fort que la mare i el pare no podien dormir.  

Al matí estaven cansats i nerviosos.
Quan es barallaven i les bessones cridaven com si haguessin instal·lat 

una sirena, la Lisa sempre en tenia la culpa. Fins i tot quan no havia estat 
ella qui havia començat.

KhÄte Recheis: La Lisa i el gat sense nom. Barcanova
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Abans de llegir…

•  Recordes el conte d’en Polzet? Aquesta és la seva família. 

Enllaça cada cartell amb cada parent d’en Polzet.

•  Coneixes algun nen o alguna nena que tingui tants germans 

com en Polzet?  

 Sí, es diu .     No, no en conec cap.

•  I tu, tens germans o germanes?  

 No, no en tinc cap.                         Sí, en tinc .

Text expositiu

PARE MARE

GERMANS GRANS GERMANS MITJANS GERMANS PETITS

• •

• •

•

Respostes obertes.

Respostes obertes.

dx u q
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Abans de llegir…

•  Quin número correspon a cada nom? De qui són germans?

  Jan    Roc    Neus    Tona

– En Jan és germà de 

– En Joel és germà de 

– En  no té cap germà.

– La Tona és germana de 

1. Germans i germanes 
Text narratiu

L’ANNA I EN JAN HAN CANVIAT D’ESCOLA. A L’HORA DE L’ESBARJO, L’ANNA S’ASSEU AMB  
UN GRUP DE NENS I NENES, SE SALUDEN I PRESENTEN ELS SEUS GERMANS. 

1
2

3 4

HOLA! SOC L’ANNA. TINC UN GERMÀ MÉS GRAN 
QUE ES DIU JAN. ÉS EL DE LA GORRA VERMELLA.

HOLA! JO SOC LA LAIA I TINC UNA 
GERMANA MÉS PETITA QUE ES DIU 

TONA, DUU TRENES I TÉ ELS CABELLS 
DEL MATEIX COLOR QUE ELS MEUS.

JO EM DIC JOEL, TINC UN  
GERMÀ BESSÓ, EN ROC, I UNA 

GERMANA MÉS PETITA QUE 
PORTA ULLERES, TÉ ELS ULLS 

BLAUS I ELS CABELLS NEGRES  
I ARRISSATS. ES DIU NEUS.

HOLA! SOC  
EN POL I NO TINC 

GERMANS.

l’Anna.

la Neus i en Roc.

Pol

la Laia.

3 4 2 1
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Activitats 

1.  Respon:

• La Lisa i la Magalí són dues nenes més o menys de la mateixa  

edat, totes dues tenen germans o germanes, però l’una és la 

germana gran i l’altra és la petita de la seva família. Quina és  

la germana gran?  

• Quants germans té la Lisa? 

• Quants germans té la Magalí? 

• Quants fills tenen els pares de la Lisa? 

• Quants fills tenen els pares de la Magalí? 

2.  Marca amb una creu la resposta correcta:

• Com li agradaria ser a la Lisa?

 Com les bessones: suau, grassoneta i amb els cabells rossos i arrissats.

 Li agrada ser com és.

 Com les bessones: ben primetes i amb els cabells foscos i llisos.

• Qui està més contenta amb els seus germans? 

 La Lisa, perquè s’ho passa molt bé amb les bessones i l’Albert.

 La Magalí, perquè les bessones són molt divertides.

 La Magalí, perquè fa coses divertides amb la seva germana. 

La Lisa.

Tres germans.

X

X

Una germana.

Quatre fills.

Dues filles.

SOLUCIONARI • SOLUCIONARI • SOLUCIONARI • SOLUCIONARI • SOLUCIONARI • SOLUCIONARI
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Bibliografia

Rodolfo del Hoyo: El capità Barruf i els caçafantasmes. 

Barcelona, Barcanova, «Sopa de Llibres», Sèrie  

Taronja 159, 2009

Els germans Rucase i la colla del fantasma Barruf gaudeixen 

d’unes vacances a les illes Moltlluny. Allà es trobaran amb en 

Vladimir, un antic company d’escola dels germans Rucase que, 

per venjar-se de les dolenteries que li van fer quan eren petits, 

manipularà un correu que anirà a parar a uns bruixots… 

TeResa BlancH: No ho expliquis a ningú! Barcelona, 
Barcanova, «Sopa de Llibres», Sèrie Taronja 202, 2013

En Ferran i la Cloe són bons amics i passen moltes hores junts. 
Per això, el dia que la Cloe marxa de vacances tot un mes, la 
nena li confia un ou guardat dins una capseta i li diu que l’ha de 
covar fins que ella torni. El que no s’imagina en Ferran és que 
l’ou li donarà molta feina i molts maldecaps. 

Rodolfo del Hoyo: La colla del fantasma Barruf. Barcelona, Barcanova, «Sopa de Llibres», Sèrie Taronja 105, 2004
El fantasma Barruf està decidit a anar-se’n de vacances a les illes Moltlluny amb la Safata Verda, l’escombra Laie i els germans Barret. Malgrat que els amics tenen poders màgics, el trajecte cap a l’aeroport és força accidentat. 
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2.   Completa l’àlbum de fotografies dels amics i les amigues de la 

Júlia escrivint el nom de cada un sota la fotografia corresponent:

• LES BESSONES SÓN LA ROSA I LA CLARA FELIU. 
•  LA MEVA AMIGA MÉS AMIGA ES DIU MAGDA ROS  

I LA SEVA GERMANA GRAN, NÚRIA.
•  ELS DE LA FOTOGRAFIA DEL MIG SÓN LA LLUÏSA FERRER, EL SEU  

GERMÀ MIQUEL I SA GERMANETA MÒNICA. 
• ELS TRIGÈMINS ES DIUEN MANEL, PEP I CARLA GARCIA.
• LA MERCÈ COTS I EL SEU COSÍ FELIP NO TENEN GERMANS.

Magda i Núria Ros. Mercè Cots i Felip.

Manel, Pep  

i Carla Garcia.
Rosa  

i Clara Feliu.
Lluïsa, Miquel  

i Mònica Ferrer.

dx u q
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Avaluació

1.  Fixa’t en el que diu aquest nen:

• Quants germans i germanes té en Pol? 

 .

• Quants germans són en total?  

.

• Escriu els seus noms per ordre d’edat. 

 .

2.  Escriu el nom de la nena que diu cada frase:

—Quan la meva germana és a casa no em costa gens llevar-me 

cada matí. Em dic .

—Soc alta i esprimatxada, els meus cabells no són gens arrissats  

i sempre que ens barallem amb les germanes, els pares em  

renyen a mi. Em dic .

3.  Completa les frases:

—El meu germà i jo vam néixer el mateix dia; som .

—Em dic Elna i soc la  perquè vaig néixer 

abans que tots els meus germans.

—Quan jo vaig néixer, els meus pares van tenir tres fills de cop;  

per tant, els meus dos germans i jo som .

HOLA! EM DIC POL. VAIG NÉIXER  
DESPRÉS DE MA GERMANA CARME.  

EN JOFRE ÉS MÉS PETIT QUE JO, EN JAN ÉS 
EL MÉS GRAN I LA TINA, LA MÉS PETITA.

Té dues germanes i dos germans

Són cinc germans

Jan, Carme, Pol, Jofre i Tina

Magalí

Lisa

bessons

germana gran

trigèmins

dx u q
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Activitats 

1.   Respon: 

• Quines tres coses bones es poden fer per a un germà o una 

germana petita? 

• Quines tres coses es poden fer amb una germana o un germà 

gran? 

Això sí, de vegades els germans t’agafen coses sense demanar-te permís i no 

te les tornen tal com els les vas deixar o no et volen deixar les seves coses. Alguns 

cops l’un molesta l’altre i acabeu barallant-vos. I no cal amagar que en algun 

moment no us ve de gust compartir amb ells els pares, els avis, els amics o l’espai, 

entre altres coses.

Malgrat els inconvenients, tenir un germà o una germana, o una pila de 

germans i germanes, ens assegura que sempre hi haurà algú amb qui serà més 

fàcil estimar-se!

Resposta oberta.

Resposta oberta.
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Activitats 

1.   Respon: 

• Per què aquest poema es titula Som sis?  

• Qui explica qui és cadascú?  

• Com es diuen els tres germans grans?  

Poesia

Som sis 

L’Anna va primer, 
m’ensenya mates
quan jo no en sé.

Segon és en Martí,
que em desperta
d’horeta al matí.

Quan la son no ve,
m’explica un conte
l’Àlex, el tercer.

La quarta és la Rosa,
s’enfada amb mi
quan li faig nosa.

Després ve en Guillem,
junts juguem, llegim,
correm i riem.

I jo em dic Enric.
Has endevinat
que soc el més xic?

            Teresa Canela

Perquè són sis germans.

L’Enric, el germà més petit.

Anna, Martí i Àlex.

SOLUCIONARI • SOLUCIONARI • SOLUCIONARI • SOLUCIONARI • SOLUCIONARI • SOLUCIONARI

SOLUCIONARI • SOLUCIONARI • SOLUCIONARI • SOLUCIONARI • SOLUCIONARI • SOLUCIONARI
dx u q
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Rondalles

ELS TRES GERMANS 

Una vegada eren tres germans, colans, 
bufans, entrampolicans.
Varen anar de cacera, colera, bufera entrampoliquera,
i mataren un conill, colill, bufill, entrampoliquill.
El van portar a casa d’una noia, coloia, bufoia, entrampolicoia,
i li van dir:

—Noia, coloia, bufoia, entrampolicoia, ens vols coure aquest 
conill, colill, bufill, entrampoliquill?

—Sí, nois, colois, bufois, entrampolicois, deixeu-lo sobre la taula, 
colaula, bufaula, entrampolicaula, i quan hauré rentat els plats, colats, bufats, 
entrampolicats, us el faré amb romesco, colesco, bufesco, entrampoliquesco.

Mentre la noia, coloia, bufoia, entrampolicoia, rentava els plats, colats, 
bufats, entrampolicats, va arribar el senyor gat, colat, bufat, entrampolicat,  
va enfilar-se a la taula, colaula, bufaula, entrampolicaula, i es va menjar el 
conill, colill, bufill, entrampoliquill.

Rondalla popular (fragment)

Activitats 

1.   Fixa’t que, tot i que de ben segur que no has entès algunes 

paraules de la rondalla, pots entendre la història que s’hi explica. 

Fes-ne un resum:  

 

Resposta oberta.




