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1. fitxem el llibre:

autor/a: .........................................................................................................
Il·lustrador/a: .................................................................................................
títol: ..............................................................................................................
editorial................................................................any:..................................
Col·lecció: ............................................................número: ..........................
nombre de pàgines:..............................................nombre de capítos ..........
té il.lustracions?................a color.......................en blan i negre ................
Personatges més importants: .........................................................................
 .......................................................................................................................
Qualifica el llibre de 0 a 10: .........................................................................
opinió personal: ............................................................................................
 .......................................................................................................................
 .......................................................................................................................

2. Control de lectura. respon a les preguntes que hi ha a continuació.
• digues el nom del poble de miquel i ester i explica’n l’origen. 
• Com era la casa del tio Cento?
• Quina missió havien de fer miquel i ester al món dels forrellats?
• Quina llepolia va oferir el tio Cento a miquel i ester perquè entraren a sa casa? finalment, van 

tastar-la? 
• al món dels forrellats, quins aliats van trobar els nostres protagonistes? esmenta’ls i digues 

com els ajudaren.
• descriu la Porta dels sets forrellats. Per cert, on es trobava?
• Quin personatge li va furtar al tio Cento el bagul amb les tres mitges orelles Verdes? Per quin 

motiu? Què va ocórrer a partir d’aleshores?

3. miquel de menut jugava a tot el que puc ho tire a terra (p.8). Inventa les regles d’aquest joc i a 
continuació explica el desenvolupament.

4. descriu el tio Cento el Barbut i la tia maria la Panotxa; acompanya la descripció amb un dibuix. 



3Proposta didàctica
El món dels Forrellatswww.bullent.net

5. a la pàgina 14 apareix l’expressió quedar bocabadat, saps què vol dir? explica-ho amb les teues 
paraules i després contrasta la resposta en el diccionari. Pot resultar divertit fer un dibuix del que 
literalment diu l’expressió, veritat?

6. Cabell negre com la nit és una comparació que podem trobar a la pàgina 58. Busca’n més al llibre 
o si no en trobes inventa-te-les.

7. Immortalitat (p. 65) és el contrari de mortalitat. forma els contraris de les paraules que et propo-
sem amb el prefix im-.

 mobilitat 
 possible 
 pertinent 

8. el text està plagat de diminutius, busca’n cinc i fes com a l’exemple.

dImInUtIU mot sense sUfIX sUfIX

k calforeta (p.63) calfor -eta

k

k

k

k

9. Uneix les paraules de l’esquerra amb el sinònim corresponent.

 3 iseta (p. 16) 3 cop

 3 nyespla (p. 33) 3 corredor

 3 esmorteir (p.40) 3 opressor

 3 tirà (p. 50) 3 malifeta

 3 passadís (p. 46) 3 atenuar
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10. escriu vertader (V) o fals (f) al costat de les següents afirmacions, serà com una prova més per 
confirmar que t’has llegit el llibre.

V f
ester i miquel són bessons
Blai esclafanúvols és el personatge més bo de la història
el tio Cento i la tia maria tenien al voltant d’uns noranta anys
les tres mitges orelles Verdes eren les de la Bona Ventura

11. molts dels personatges que miquel i ester troben al món dels forrellats tenen malnoms, per 
exemple: antoni Cara de dimoni, marieta Cara dreta.  Coneixes el malnom dels teus avantpas-
sats? Quin és i per quin motiu va sorgir?

12. Pam dalt, pam baix, fanecada (p.12) i quatre passes, dos colzes i cinc pams (p. 53) són algunes 
mesures que apareixen al llibre però quin és el sistema habitual per prendre les mides d’una falda 
o per calcular la distància entre dues ciutats?

13. Cosquerelles (p. 29) és la variant occidental pessigolles, signifiquen el mateix però cada una 
d’aquestes paraules s’empra en un indret diferent del domini lingüístic català i es pot dir que són 
paraules geosinònimes. les dues columnes contenen geosinònims, descobreix-los.
 oCCIdental orIental
	 3 espill 3 escombra
 3 estora 3 infant
 3 granera 3 mirall
 3 bresquilla 3 catifa
 3 xiquet 3 préssec

14. les pàgines d’El Món dels Forrellats ens regalen sovint cançons. ara, però, has de ser tu qui en 
componga una, ho has de fer completant l’esquelet següent.

 Ximo ________________________________
 _______________________________ cabut.
 ______________________________esternut 
 sota el cadafal ________________________
 però_________________________________ 
 ________________________________secret
 ______________________________ animalet. 


15. Curiositat. el meló d’alger (p. 45) és una fruita 

molt apreciada a les nostres terres però és originària 
de l’Àfrica tropical; es conserven documents sàns-
crits i egipcis que informen que es conrea des de fa 
més de 4.000 anys.

Classificació científica: pertany a la família Cucurbitàcies 
(Cucurbitaceae); és l’espècie Citrullus vulgaris.
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16. al llibre no apareix la descripció de Blai esclafanúvols, explica com te l’imagines i després i 
fes-ne un dibuix.

17. el tio Cento empra el dit gorrí (p. 13) quan canta una de les seues cançons. saps quin és el dit 
gorrí? Coneixes el nom que tenen la resta dels dits? dibuixa la teua mà i escriu a sobre el nom 
dels dits.

18. ester i miquel expliquen els jocs que feien a la piscina d’aire del món dels forrellats. Conta  als 
que tu jugues a la piscina d’aigua del teu poble o ciutat.

19. a la pàgina 36 ens descriuen un paisatge destrellatat del món dels forrellats; prova de dibuixar 
aquest bosc tan particular seguint el que diu el llibre.

20. de segur que reconeixes els sons onomatopeics com el de la pàgina 20 plas, plas, plas i saps amb 
quina acció s’hi correspon, veritat? Posa almenys tres exemples més.

 plas, plas, plas k aplaudiments
 ............................................................. k  .............................................................
 ............................................................. k  .............................................................
 ............................................................. k  .............................................................

21. a Cleopatra li muntaren un negoci d’acord amb la seua habilitat més reconeguda: ser una cuinera 
esplèndida. si tu hagueres de posar-ne un per quin et decidiries? Per què? Quin nom li posari-
es?

22. miquel i ester són bessons. saps que hi ha dos tipus de bessons? Busca informació al voltant 
d’aquest tema. la professora o el professor de Ciències podrà ajudar-te.

23. la història narrada a El Món dels Forrellats és farcida d’éssers màgics i meravellosos. Coneixes 
altres narracions d’aquest tipus? de totes les que has llegit o t’han contat quines t’han agradat 
més? Potser si emplenes la graella faràs una mica de memòria.

TÍTOL DE LA HISTÒRIA QUI L’HA CONTADA O ON 
L’HAS LLEGIDA VALORACIÓ DE 0 A 10



6Proposta didàctica
El món dels Forrellatswww.bullent.net

24. emplena la taula següent, seguint les descripcions que hi ha al llibre, per obtenir un esquema 
dels trets físics més sorprenents dels personatges Vicent tros d’estrela, Pere fum d’espart i saoro 
Cap de meló.

VICENT TROS 
D’ESTRELA PERE FUM D’ESPART SAORO CAP DE MELÓ

ULLS

NAS

BOCA

CAMES

PEUS

COS

CABELL

25. a la pàgina 20 apareix el nom d’un vent: llevant. Coneixes el nom dels altres tipus de vent? saps 
que és la rosa dels vents? demana ajuda i prova de dibuixar-la.


