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RELACIONA ELS PERSONATGES I EL QUE PODRIEN 
DIR O PENSAR

“M’agradaria que els èls m’obeïren
i feren allò que jo els mane”

“Tinc moltes ganes de poder 
portar-me un poquet mal”

“I si als meus pares no els importara 
que jo em disfresse de princesa?”

“Em faria molt feliç ser com ma mare vol que siga”

“M’encantaria que totes les dones embarassades 
del món donaren a llum al mateix instant!

VERTADER O FALS

Escriu V (vertader) o F (fals) segons aquestes frases siguen certes o no.

Un dia, a la Terra, van nàixer 247.123.009 bebés en el mateix instant. ................
 
Enigmàtica és el nom de la bruixa que apareix a l’últim conte .............................

Ester era una xiqueta a qui li encantava vestir sempre a la moda ..........................

A Carles li entusiasmava jugar a bàsquet. ..............................................................

El dia de l’aniversari del seu germà, Lissette li regalà un camió ...........................

El dia de Carnestoltes Vicent es disfressà de taronja. ............................................

Quan Roser era xicoteta les escoles eren sols per a xiquetes o sols per a xiquets 

El pare de Jordi trobà treball per a l’hivern en una gasolinera ..............................

WADJA

CARME

AGNÉS

LISSETTE

ROSER

VICENT

TRIA LA FRASE CORRECTA

“Demana un desig” és...
a)Un llibre de contes.
b)Un conte llarg.
c)Un quadern de problemes.

Els títols dels contes són...
a)Refranys.
b)Rimes divertides.
c)Noms de persona.

La última pàgina númerada...
a)És major que cent.
b)És la meitat de 158.
c)És cap-i-cua.

L’autor i l’il·lustrador van nàixer en...
a)Nova York i Melbourne.
b)Vinalesa i Requena.
c)Un tren a vapor..

La col·lecció on s’ha publicat el llibre és:
a)Estrella fugaç.
b)Estrella de mar.
c)Estrella novella.

I l’editorial? Com es diu?
a)Edicions del Sol ixent.
b) Edicions del Sorprenent
c)Edicions del Bullent
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Troba en la sopa de lletres els 10 noms de persona que donen títol als 
contes.

DESITJOS GRAN I XICOTETS

Penseu molt i molt i escriviu breument els desitjos que demanaríeu per a...

-La vostra família:

-L’escola:

-La vostra millor amiga o amic.

-Tu mateix:
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CONTINUA LA HISTÒRIA 
(El protagonista ets tu, escriu sempre el teu propi nom)

 Açò era i no era una persona que es deia ____________________i la seua major 
il·lusió era tindre poders. 

Poders per a fer el bé, és clar.
Total que un dia descobrí que tenia el poder de___________________________.

LA PORTADA

Imagina que has escrit un llibre. Bo,potser no cal imaginar-ho i sí que l’has escrit 
en veritat. La qüestió és que has d’inventar-te la portada.  Fixa’t bé en la tapa de 
“Demana un desig”, escriu el títol que vulgues, el teu propi nom en lloc de l’autor 
i el nom d’una amiga o d’un amic com a il·lustrador.

(Atenció, disseny d’una portada de la col·lecció amb la caixa per al títol i els 
noms. Fóra interessant que apareguera Edicions del Bullent i “a partir de 8 
anys”. Moltes gràcies).

LA MEUA OPINIÓ DE 'DEMANA UN DESIG'

Pinta les caselles que corresponen a la teua opinió:

Segons la teua opinió, ¿com diri-
es que és el llibre?

Interessant Sorprenent Avorrit

T’imagines com a protagonista 
d’algun dels contes?

Per suposat Potser Ni pensar-
ho

T’haguera agradat escriure algu-
na de les històries?

Molt Gens No ho sé

Com t’ha resultat la lectura? Curta Normal Inacabable
Creus que els dibuixos 
acompanyen bé els textos?

Molt Regular Gens

¿Recomanaries el llibre a alguna 
amiga o amic?

Clar Potser No


