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UN BON DIA, UN BARRET
L’OBRA I EL SEU ENTORN
FITXA TÈCNICA

Títol: Un bon dia, un barret
Autora: Mar Pavón

Il·lustradora: Anna Clariana
Editorial: Barcanova

Lloc i any d’edició: Barcelona, 2012

Col·lecció: «Sopa de Llibres», Sèrie Groga, 186
Pàgines: 46

INTRODUCCIÓ

«La sort és capritxosa, somriu a qui li presta atenció». Amb aquesta frase la Mar Pavón acaba el conte Un bon dia, un barret, que explica la història dʼun barret amb
molta personalitat que, cansat dʼesperar a lʼaparador de la barreteria que algú el
compri, decideix anar a buscar el cap que millor se li ajusti. Tanmateix, no es conforma amb qualsevol cap, sinó que en busca un que lʼentengui i lʼapreciï tal com és...
A partir dʼun argument senzill i desenfadat, amb tocs dʼhumor surrealistes, lʼautora
descriu una societat atrafegada, en la qual un no té temps de pensar en els altres ni
en un mateix i que es lamenta de la seva mala sort sense buscar-hi remei, i la contraposa a una societat formada per aquells que no es conformen amb la vida que els
ha tocat i no dubten a córrer aventures o acceptar allò desconegut, sempre que
aporti companyia i enriquiment personal.
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Gràcies a aquesta història breu, alegre, engrescadora i propera als infants, i malgrat les pinzellades surrealistes, el conte proporciona material abundant per treballar
de forma atractiva i significativa tant el gust per la lectura com diversos aspectes del
currículum del cicle inicial de primària, entre els quals destaca la importància de ser
proactiu en la formació i el creixement personals.
A més a més, la prosa rimada i lʼabundància de mots que inclouen la lletra r li
proporcionen sonoritat i una eufonia molt útil per treballar tant la memorització i la
recitació, com la pronúncia dʼaquest so i les seves normes ortogràfiques.
LʼAUTORA

La Mar Pavón va néixer a Manresa el 16 de setembre
de 1968. Probablement, el fet dʼhaver nascut en un any
mític que va girar la mirada cap a un món nou i també el
fet dʼhaver crescut en un entorn culturalment viu i ric, amb
uns pares que li farcien la infantesa de contes i rondalles, una família i una escola amb biblioteca —fet poc habitual en aquella època—, on va poder llegir els llibres
dʼEnid Blyton o Jerri West, entre dʼaltres, van fer que
tingués una infantesa i una adolescència tan enriquidores que van ajudar a omplir
i fer vessar la imaginació dʼuna Mar que ja de ben petita va començar a repartir alegria i encant a través dels seus relats. Una Mar que en el llibre es descriu a si mateixa
dʼaquesta manera:

«Vaig néixer amb un llapis a la mà, i no ho dic per dir: vaig venir al món a
Manresa un dilluns 16 de setembre, a punt per començar el curs. Tanmateix,
com que no em van acceptar a l’escola per massa ploranera, em vaig espavilar
ben aviat pel meu compte, ja fos dibuixant, pintant, gargotejant… En definitiva:
fent volar la imaginació tothora sobre un full en blanc.
La meva passió per inventar històries va anar creixent a mesura que ho feia
jo, de tal manera que als tretze anys ho tenia claríssim: de gran seria escriptora!
Recordo especialment les meves incomptables —i inacabables— visites a la
biblioteca escolar i, més tard, a la municipal, agafant i tornant llibres; perquè, per
si no ho sabeu, als qui ens agrada escriure ens encanta llegir (o potser perquè
ens encanta llegir, ens agrada escriure.)
Una cosa, però, que no m’hauria imaginat mai quan era joveneta és que acabaria escrivint, sí, però no pas poesia romàntica i històries de terror per a adults,
tal com era la meva intenció aleshores, sinó… poemes i contes per a vosaltres,
nens i nenes! Va ser cap a finals del 1996, poc després d’estrenar-me com a
mare, que, sense ni adonar-me’n, em vaig veure component un poemet infantil.
Després en vaig compondre un altre, i un altre més, fins que vaig enllestir el meu
primer recull de poesia. I, més tard, vaig escriure el primer conte, al qual ben aviat
va seguir el segon… Fins avui, que en porto publicats un bon grapat, alguns dels
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quals han estat traduïts a altres llengües de l’Estat, així com a l’anglès, el francès,
el portuguès i, fins i tot, el coreà. I tots, tant si són en vers com en prosa, han estat
escrits amb molta il·lusió; la mateixa que veig diàriament en els ulls dels meus
fills, en Yeray i la Sira. Exactament la mateixa que, quan era petita, m’empenyia
a dir a tothom qui em volgués escoltar que de gran seria escriptora.
Ben mirat, crec que néixer un dilluns 16 de setembre, tot i que no em deixessin aprofitar l’avinentesa per començar el curs, m’ha portat bona sort, oi? De fet,
em sento tan privilegiada com el barret protagonista d’aquest conte, que vola i
vola incansable, com la meva imaginació, fins que es cola per una finestra, com
ara els meus records d’infantesa ho estan fent a través d’aquestes pàgines. I, tant
ell com jo, trobem nous amics!»

El maig del 2011 el seu conte La Gallina Cocorina, il·lustrat per la Mónica Carretero, va rebre el premi Latino Book Awards al BookExpo America, a Nova York.
LA IL·LUSTRADORA

LʼAnna Clariana va néixer a Terrassa lʼany 1958. Des de
ben petita, ja tenia interès pel dibuix, però, tal com diu
ella mateixa, no tenia un talent especial, sinó que la seva
feina és fruit del treball i lʼaprenentatge.
Va estudiar Disseny gràfic i va iniciar la seva carrera
com a il·lustradora fent cartells publicitaris i, més endavant, il·lustrant llibres de text, alguns números de la revista Cavall Fort i, de mica en mica, amb constància i treball,
diversos àlbums.
Dʼaixò ja fa més de 25 anys, i ara lʼAnna ja sʼha fet un lloc com a il·lustradora infantil. Dʼentre les seves obres, destaquen els dibuixos que va fer per a El senyor sol
i la senyora eriçó, pels quals va obtenir lʼany 2007 el premi Parcir dʼÀlbum Infantil
Il·lustrat. També ha participat en la Fira de Bologna 2012.
Alguns dels contes que ha il·lustrat són aquests:
– Vet aquí un bolet (Publicacions de lʼAbadia de Montserrat, 1987)
– Aquella tardor amb Leprechaum (Ed. Cruïlla, 1988)
– Projecte d’activació de la intel·ligència (Ed. Cruïlla, 1992)
– Sol d’hivern (Ed. Baula, 1995)
– Mixatxibutxi (Ed. Alfaguara, 1999)
– El soldat de plom (Ed. Cruïlla, 2002)
– El tresor del vell pirata (Ed. Cruïlla, 2002)
– L’osset de la Tània (Edicions del pirata, 2005)
– El joc de l’ABC (Ed. Eumo, 2005)
– Com un mitjó (Ed. Combel, 2006)
– El senyor sol i la senyora eriçó (Ed. LʼAlbí, 2007)
– Una mala idea (Ed. Cruïlla, 2008)
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– El pirata Gorgo (Ed. La Galera, 2009)
– L’abella secallona (Edicions del Pirata, 2009)
– La colla de les mofetes (Ed. Barcanova, 2010)
– Singlots (Ed. Oxford University Press España, 2010)
– Col·lecció «Contes dʼen Nic» (Ed. Cruïlla)
LʼARGUMENT
Un barret amb molta personalitat, cansat dʼesperar a lʼaparador de la barreteria que
algú el compri, decideix anar a buscar el cap que millor se li ajusti. Tanmateix, no es
conforma amb qualsevol cap, sinó que en busca un que lʼentengui i lʼapreciï tal com és.
Amb lʼajuda del vent, comença a volar, i durant el seu periple sʼencreua amb diferents candidats estrafolaris: un cobrador de rebuts carbassa, un lladre de cortines
de bany, un tastador dʼentrepans de mortadel·la i un endevinador del futur immediat.
El barret els posa a prova, però tots lʼacaben decebent.
Finalment, la sort el porta a casa de la Lia, una nena eixerida amb qui sʼentén de
bon començament. Ara «la sort» els somriu a tots dos, ja que aquesta trobada suposa bona companyonia, alegria i enriquiment tant per a la nena com per al barret.
Mentrestant, els altres personatges amb qui sʼha encreuat segueixen vivint atrafegats i es lamenten per la seva mala sort, ja que no troben ni un sol moment per relaxar-se i ser més feliços.
GÈNERE, ESTIL I CONTEXT LITERARI

Un bon dia, un barret és un conte fantàstic tant per lʼextensió i lʼestructura com pel
fet que el seu protagonista és un objecte amb vida. Tanmateix, la recerca de fortuna,
les diverses aventures i les situacions repetides i fallides, seguides dʼun final feliç,
que viu el protagonista remeten a les rondalles clàssiques i a la seva funció moralitzant. Lʼensenyament que vol transmetre lʼautora en el conte, tal com feia Perrault en
les seves obres, es fa palès en la conclusió, en la qual es parla de la sort del protagonista i la seva amiga i de la dissort dels altres personatges, i queda resumit en la
sentència final que recorda que la sort és de qui se la treballa.
El temps narratiu és lineal i està estructurat a partir dʼuna introducció, un nus i un
desenllaç, amb lʼafegit dʼuna sentència que completa el sentit moralitzant de la història.
Una veu narrativa omniscient dóna pas als diàlegs en primera persona.
Lʼautora empra un vocabulari variat, a vegades culte i amb algunes paraules de
collita pròpia, i es val de frases curtes i rimades dins una estructura repetitiva per
donar ritme a la història i fer assequible lʼargument. Lʼús de polisèmies i sinònims i
dʼuna gran varietat de locucions i frases fetes enriqueix el llenguatge i matisa aquesta
estructura repetida.
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Les il·lustracions riques en detalls i cromatisme acompanyen lʼestil desenfadat i
una mica surrealista de la història, i lʼafegit del recurs gràfic de ressaltar les paraules
que marquen tant la repetició estructural com el sentit argumental ajuda a fer encara
més comprensiu lʼargument i a assimilar el vocabulari menys habitual en la parla
dels infants.
EL TEMA I ELS SUBTEMES
El tema principal del conte Un bon dia, un barret són la proactivitat en la tasca de
forjar el propi destí. La sort és dels valents i de qui se la treballa. La manera com
afrontem els petits reptes de la vida i com ens relacionem amb els altres i amb la
nostra situació personal configuren el grau del nostre bagatge personal i de la nostra felicitat.
Com a subtemes destaquen els següents:
– Els oficis.
– La distribució de les activitats en el temps.
– La setmana: els dies feiners i els festius.
– La riquesa lingüística i semàntica.
– Les rimes.
– La pronúncia i la grafia dels sons de la lletra r.
– Lʼenginy i lʼús del diccionari per descobrir el significat de les paraules desconegudes.
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA SOBRE LʼAUTORA I LA SEVA OBRA
A més del conte Un bon dia, un barret, la Mar Pavón també ha escrit aquests altres
llibres:
Poemaris i contes en vers

– Yeray poeto. Madrid, Hiperión, «Ajonjolí», 2001.
– Desmadrario. Màlaga, CEDMA, «Caracol», 2003.
– Garagotes. Madrid, Hiperión, «Ajonjolí», 2003.
– D’il·lusió, Déu n’hi do! Barcelona, Publicacions de lʼAbadia de Montserrat, «Els
Flautats», 2004.
– Don Quijote cabalga entre versos. León, Everest, «Rascacielos», 2005 (selecció dʼAntonio A. Gómez Yebra).
– Aldea poética III Haiku. Madrid, Opera Prima, «Poesia Opera Prima», 2005.
– Navidad. Es. Còrdova, CajaSur, «Los Cuardernos de Sandua», 2007.
– Versos liantes, contantes y sonantes. València, Brosquil, «Tus versos», 2008.
– Yolisa malísima. Mèxic D.F., CIDCLI, «Brincacharcos», 2008.
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– ¡Despierto! Saragossa, Apila, 2010.
– La gallina Cocorina. Madrid, Cuento de Luz, 2010.
– Aldea poética V Poesía infantil. Madrid, Opera Prima, «Poesia Opera Prima»,
2010.
Contes en prosa

– Selena, Seleeena! Barcelona, Combel, «Caballo alado», 2005.
– El gran libro de los secretos. Xile, MN Editorial Limitada, «La buena letra», 2006.
– Petitusos. Pontevedra, OQO, «O», 2009.
– Cuatro gatos. Badajoz, @becedario, 2010.
– La vieja Lulula. Pontevedra, OQO, «O», 2010.
– Ranilda. Pontevedra, OQO, «O», 2010.
Bibliografia

Tot seguit, trobareu una sèrie de llibres que poden ampliar la informació sobre el
tema i els subtemes que es tracten en Un bon dia, un barret.
Llibres per treballar i jugar amb les paraules

– ALCOVERRO, CARME: Paraules embarbussades. Barcelona, Barcanova, «Mots
vius», 2010.
(Hi trobareu embarbussaments per memoritzar, dir de pressa i passar una estona divertida.)
– BADIA, DOLORS I VILÀ, MONTSERRAT: Jocs d’expressió oral i escrita. Vic, Eumo, 1984.
– BATLLORI, JOSEP I JORDI: Què t’empatolles? Recull d’embarbussaments. Barcelona, La Galera, 1997
– CASSANY, DANIEL; LUNA, MARTA I SANZ, GLÒRIA: 44 exercicis per a un curs d’expressió escrita. Barcelona, Graó, «Instruments Guix», 1991.
(Tot i que els jocs i exercicis que sʼhi proposen són per a alumnes a partir de vuit
anys, la part teòrica pot ser útil per als mestres i alguns dels exercicis es poden
adaptar.)
– COMELLES, SALVADOR: Paraules amb cap i peus. Barcelona, Barcanova, «Mots
vius», 2011.
(Es tracta dʼun recull de poemes basats en la polisèmia dels mots que designen diverses parts del cos: el coll dʼuna muntanya, el braç dʼuna grua, el peu dʼuna pàgina...)
– DIVERSOS AUTORS: Diccimots. Palma de Mallorca, Moll, «Mar de mots», 1992.
(Permet treballar i crear diferents tipus de diccionaris.)
– DIVERSOS AUTORS: L’aprenentatge de la lectoescriptura des d’una perspectiva
constructivista. Activitats per fer a l’aula: Textos funcionals i contes (Vol. 1) i Llenguatge
publicitari, periodístic, del còmic, popular, poètic i de la correspondència (Vol. 2) Barcelona, Graó, 2008 (8a ed.), núm. 111 i 114.
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– GINESTA, MONTSERRAT: Paraules entremaliades. Barcelona, Barcanova, «Mots
vius», 2009.
(Serveix per memoritzar paraules difícils mitjançant poemes humorístics.)
– MARÍN, ESTEL: Paraules sàvies. Barcelona, Barcanova, «Mots vius», 2010.
(Conté refranys que ajuden els infants a créixer en qualsevol moment del dia i de
lʼany.)
– MARTÍ I BERTRAN, PERE: Paraules bessones. Barcelona, Barcanova, «Mots vius»,
2010.
(Serveix per treballar i jugar amb els diferents significats de parònims, és a dir,
paraules semblants a les quals només les diferencia una lletra.)
– PRADAS, NÚRIA: Paraules figurades. Barcelona, Barcanova, «Mots vius», 2009.
(Hi trobareu frases fetes i expressions per enriquir el vocabulari i jugar amb el
significat de les paraules.)
– RASPALL, JOANA i MARTÍ, JOAN: Diccionari de locucions i frases fetes. Barcelona,
Edicions 62, 1996.
Reculls d’endevinalles

– ABRIL, MARTA: El llibre de les endevinalles. Barcelona, Beascoa, 2005.
– ALCOVERRO, CARME: Coll de carbassa, boca de serpent. Barcelona, Barcanova,
1981.
– ALCOVERRO, CARME: El llibre de les endevinalles 1. Barcelona, Barcanova, 2012.
– ALCOVERRO, CARME: El llibre de les endevinalles 2. Barcelona, Barcanova, 2010.
– GINESTA, MONTSERRAT: Paraules amagades. Barcelona, Barcanova, «Mots vius»,
2009.
(Inclou un recull dʼendevinalles inèdites de tota mena dʼobjectes quotidians.)
– RUEDA, JOSEP LLUÍS: Endevinalles per passar l’estona i aguditzar l’enginy. Barcelona, Avui, cop., 1994.
Llibres per cantar i jugar

– BUSQUÉ I BARCELÓ, MONTSERRAT: Virolet Sant Pau. Barcelona, Publicacions de
lʼAbadia de Montserrat, 1981.
– BUSQUÉ I BARCELÓ, MONTSERRAT: Virolet Sant Pere. Barcelona, Publicacions
de lʼAbadia de Montserrat, 1979.
– DIVERSOS AUTORS: Els jocs de sempre. Barcelona, Reforma de lʼescola, 1980.
Llibres de barrets

– Hats = Hüte = Chapeux = Capelli = Sombreros = Hoeden. Amsterdam i Singapur, Pepin Press, 2000.
(Llibre en anglès.)
– SALAS, JORGE: Sombreros y gorros de papel. Madrid, Alianza, «Libro de bolsillo», 1995.
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www.marpavon.com/

Pàgina personal de la Mar Pavón.

www.poemitas.com/mmm1.htm
http://esp.cuentodeluz.com/mar-pavon-1/
http://darabuc.wordpress.com/2009/07/30/secuestro-de-mar-pavon/
www.acec-web.org/CAT/oo.asp?art=600
www.acec-web.org/CAT/A2.ASP?ID=124
http://sol-e.com/bancorecursos/directorio_resultado.php?dSeccion=7&id_tabla=8851
Pàgines web dedicades a la Mar Pavón.

www.elcalamo.com/amanece.html

Hi podeu llegir un conte de lʼautora.

http://bibcasinoclublij.wordpress.com/tag/mar-pavon/

Hi podeu llegir ressenyes de llibres de la Mar Pavón.

http://annaclariana.blogspot.com.es/

Pàgina personal de lʼAnna Clariana.

www.terrassa.cat/files/319-4290-fitxer/Anna_cat.pdf?download

Biografia breu de lʼAnna Clariana publicada el juny de 2009 en la revista Terrassa
llegeix... de lʼAjuntament de Terrassa.
http://catalanillustratorsbologna2012.blogspot.com.es/search/label/Anna%20Clariana

Pàgina web amb algunes il·lustracions de lʼAnna Clariana de lʼAssociació Professional dʼIl·lustradors de Catalunya.
http://bibliopoemes.blogspot.com/search?q=LLIBRES+DE+POESIA

Adreça de la Biblioteca de Cocetània que conté referències i seleccions del seu
fons literari i creatiu i també una llarga llista de llocs web relacionats amb la poesia
infantil i juvenil, amb enllaços a webs de poetes, editorials, pàgines que ofereixen
eines per escriure poesia, etc.
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http://poesiaula.blogspot.com/

Poesiaula és un bloc de la Isabel Barriel en el qual trobareu poemes per a nens i
nenes dʼinfantil i primària. Lloc web molt interessant amb abundant material poètic
de lʼautora, Isabel Barriel.
www.edu365.cat/infantil/poesia/portada.htm

Recull de poemes per a nens i nenes classificats per temes amb versió visual i
sonora, a més del text escrit. Hi trobareu un poema de la Joana Raspall dedicat al
vent.
www.viulapoesia.com/

Lloc web en el qual, a més de poemes en català per a infants classificats per temes i alguns amb propostes didàctiques o dʼinteracció, hi trobareu informació sobre
el món de la poesia, no solament catalana, sinó, també, castellana i universal.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Barret

Pàgina web de la Viquipèdia dedicada al barret.

www.xtec.cat/~jdot/textil/vestit.htm

Pàgina web que explica la història del vestit, des de la prehistòria fins al segle XX.
www.super3.cat/unamadecontes/demo/show_video/28

Pàgina web del programa del Club Super3 de Televisió de Catalunya «Una mar
de contes». Hi podeu escoltar el conte El barret màgic.
http://xtec.cat/~mgarc423/cris/barrets.htm

Hi trobareu un recull de contes segons el barret que es porta: de paper, de la
bruixa, de colors, que tapa lʼorella, etc.
http://unpetitcuiner.blogspot.com.es/2012/04/barret-de-xef-manualitat.html

Hi trobareu instruccions amb imatges sobre com es fa un barret de xef amb paper.
http://unplanetademanualitats.blogspot.com.es/2011/02/barrets-reciclats.html

Bloc titulat Un Planeta de Manualitats que explica com es fan barrets amb material reciclat.
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www.xtec.cat/ceip-joanmontllor/p5plastica.html

Taller de plàstica amb lʼElisabeth Alba, una artista i dissenyadora de joies de Sabadell que explica com es pot fer un barret amb un globus o paper de diari.
www.manualidadesinfantiles.org/sombrero-de-copa/

Sʼhi explica com es construeix un barret de copa amb cartolina.

www.youtube.com/watch?v=TRF-caGayBg&feature=related

Hi podeu veure un grup de nens i nenes cantant la cançó Bon dia, nostre pare.
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PROPOSTES DE COMPRENSIÓ LECTORA
ABANS DE LA LECTURA

Per al professorat

Un bon dia, un barret és un conte aparentment senzill, tant pel que fa a la trama
com a lʼestructura argumental. Tanmateix, la manera com lʼautora juga amb el llenguatge i la quantitat de locucions, frases fetes, polisèmies i sinònims que utilitza,
com també el joc de lʼabsurd que fa servir per presentar els personatges, els seus
oficis i les seves respostes poden suposar una dificultat afegida per a aquells alumnes que encara es troben en les primeres fases de lʼaprenentatge lector o que no tenen com a llengua materna el català.
Per familiaritzar-los amb aquesta manera dʼexpressar-se, podeu organitzar
unes sessions prèvies a la presentació del llibre per tal de facilitar-los una lectura
dinàmica i comprensiva i no haver dʼaturar-vos contínuament per aclarir conceptes; dʼaquesta manera, evitareu trencar el fil i la màgia de la història. També podeu
treballar aquestes propostes durant la lectura o després de la lectura com a activitats de reforç o ampliació, segons el nivell del grup i el seu grau de maduresa
lectora.
– Preparem la lectura. Temps d’endevinalles, jocs i cançons. Aquesta activitat
consisteix a treballar la riquesa semàntica i la part polièdrica del llenguatge —polisèmies, sinònims, locucions, frases fetes, metàfores i comparacions— en diverses
sessions abans de presentar el llibre, segons el nivell del grup.
En els apartats «Propostes lúdiques» i «Interdisciplinarietat» trobareu activitats,
jocs, cançons i endevinalles i en lʼapartat «Annex», un glossari i una relació dels recursos lingüístics més emprats.
Mitjançant els jocs o exercicis creats expressament, procureu fer servir lèxic i expressions iguals que les que després llegireu o altres de similars perquè els serveixin de referent.
El dia que tingueu previst començar a llegir el llibre, feu que arribi a classe una
capsa grossa i ben embalada amb un barret dins ─un barret qualsevol o un barret
que sʼassembli al de la il·lustració del llibre. Acompanyeu el barret amb un sobre que
contingui una targeta amb aquesta endevinalla que trobareu en El llibre de les endevinalles 1 de la Carme Alcoverro publicat per Barcanova:
«Molt semblant a la cassola,
té ales però no vola.»

Podeu fer que el barret arribi a classe de diferents maneres, segons els recursos
i les dinàmiques de cada classe:
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– El podeu deixar en un lloc ben visible de lʼaula amb el sobre enganxat al damunt perquè els nens i les nenes el trobin quan entrin a classe.
– Podeu demanar al bidell de lʼescola o a algú de la direcció del centre que el
porti.
– Podeu demanar a un mestre, pare o alumne més gran que es faci passar per
carter i que porti el paquet just abans de començar la sessió de lectura.
– Podeu amagar el paquet sota la taula i treure-lʼen quan ho cregueu oportú.
També podeu portar un barret de copa i una vareta de fer màgia i, en lloc de treureʼn un conill, treureʼn el llibre de la Mar Pavón. Una altra opció és portar un barret
semblant al de la il·lustració i fer sortir el llibre de dins.

– De què va? Observeu entre tots la coberta, el títol i les il·lustracions del llibre i dirigiu la conversa de manera que els alumnes dedueixin que es tracta dʼuna història
festiva sobre un barret que té vida pròpia (té ulls i boca) i que es dirigeix cap a una
nena molt alegre. Feu-los preguntes com aquestes: D’on deu haver sortit aquest
barret?, Creieu que va cap a la nena o que potser la nena hi està jugant?, etc.
Després, jugueu a endevinar quina deu ser la resposta de lʼendevinalla del barret
que els heu proposat en lʼactivitat anterior, com es deu dir el barret i per què es deu
haver escapat de la barreteria i pregunteu si hi ha cap alumne que sàpiga la resposta de lʼendevinalla que fa el barret: «Sóc el barret que dóna briu i ombriu i teu
seré si el meu nom dius». A continuació, feu una llista amb totes les propostes per
veure qui lʼha encertat. Abans, però, assegureu-vos que cap alumne no hagi llegit el
llibre i, si algun ho ha fet, proposeu-li que sigui còmplice vostre i que guardi el secret
fins al final.
– Va de... La història. A tots els nens i nenes, especialment als més petits, els encanta que els expliquin o els llegeixin els seus contes preferits una vegada i una altra. Gràcies a les repeticions, de mica en mica afinen la comprensió i amplien el bagatge dʼimatges, vivències i sentiments tot farcint-los de paraules, frases i maneres
de dir. Per això, us proposem que llegiu el conte Un bon dia, un barret més dʼuna
vegada perquè sʼhi vagin familiaritzant i mirin de desxifrar-ne tots els secrets.
Feu una primera lectura del conte en una sola sessió per tal que nʼentenguin
lʼargument i gaudeixin del relat. Procureu que aquesta primera lectura la faci una
persona que sigui bona lectora, com ara el mestre o un alumne més gran, perquè,
gràcies a lʼentonació i els matisos de veu, doni al text tot el sentit que vol transmetre
lʼautora i permeti que els alumnes assimilin més fàcilment el llenguatge més difícil
i lʼhumor fi que envolta el relat.
Digueu-los que escoltin el conte amb atenció i que no interrompin, i que podran
preguntar i comentar el que vulguin al final. Després, llegiu el conte en veu alta i de
manera molt expressiva i no interrompeu el fil narratiu per fer cap aclariment. Si cal,
el podeu acompanyar amb gestos perquè lʼentenguin més fàcilment.
Quan hàgiu llegit el conte, pregunteu-los què han entès i què no han entès i compareu el text que heu llegit amb les hipòtesis que havíeu apuntat després dʼhaver
observat la coberta i dʼhaver llegit la lectura de la ressenya.
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DURANT LA LECTURA

Per al professorat

– Feu una segona lectura del conte en diverses sessions, segons la dinàmica de
la classe, per aprofundir la comprensió de lʼargument i perquè els nens i les nenes
aprenguin els significats explícits i implícits del llenguatge. En lloc de fer aquesta segona lectura, també podeu aprofundir el contingut del text dʼuna manera més amena
fent lʼactivitat «Un bon dia, un barret» en còmic que es proposa com a activitat dʼampliació en lʼapartat «Propostes per a la diversitat».
Llegiu un fragment del conte en cada sessió, segons la dinàmica de lectura que
tingueu establerta a classe, i, amb preguntes i suggeriments, guieu els alumnes perquè descobreixin els significats ─sense oblidar el missatge global─, estableixin relacions amb altres paraules de la mateixa família, etc.
Aprofiteu per acabar dʼaclarir el significat dʼalguns mots i les maneres de dir i
també per fer els exercicis i els jocs de comprensió o dʼinterdisciplinarietat que hàgiu
programat.

– Feu una tercera lectura del conte perquè els nens i les nenes se sentin lectors i
gaudeixin llegint una història que els interessa i que entenen. Feu que cada alumne
llegeixi el conte al seu ritme a la classe, a la biblioteca o a casa perquè pugui gaudir
del fet de llegir i de la història ara que ja en coneix el contingut i que, en acabat, ompli una fitxa per fer-ne una valoració. El temps que hi destineu dependrà de la idiosincràsia del grup i de la dinàmica de lectura establerta a la classe.
Fixeu una data límit per a les dues activitats i després organitzeu un debat amb
totes les opinions recollides en les fitxes que han omplert.
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DESPRÉS DE LA LECTURA

Per al professorat

Segons el nivell del grup, podeu optar per fer només lʼactivitat 1, en què els nens i
les nenes han de numerar els personatges de la columna de lʼesquerra segons
lʼordre en què surten en el llibre i relacionar-los amb el que diu cadascun i, finalment, completar unes bafarades i relacionar els personatges que les diuen amb les
respostes que reben.
Abans de fer lʼactivitat 3, digueu als nens i les nenes que la Lia i el barret sʼho
passen molt bé junts i que un dia juguen a fer endevinalles amb els noms que els altres personatges volien posar al barret. La Lia explica per què el personatge ha pensat aquest nom i el barret mira dʼendevinar quin nom és i quin personatge lʼha dit.
A lʼhora de fer lʼactivitat 4, tingueu en compte les característiques dels alumnes i
decidiu si cal tornar a llegir les pàgines 36 i 38 i comentar quines activitats poden fer
els nens i les nenes els diferents dies de la setmana.
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1 El fil de la història. Fes aquestes activitats:

a) Ordena els personatges del conte segons lʼordre en què surten.
b) Relaciona cada personatge amb el que diu.
EL TEU NOM
ÉS GALIMATIES.

EL TEU NOM
ÉS PORTAMONEDES.

SORT N’HI HA
QUE ÉS D’ALLÒ
MÉS CORRENT.

EL TEU NOM
ÉS BARRET
QUE DÓNA BRIU
I OMBRIU.

EL TEU NOM
ÉS PASSAMUNTANYES.

EL TEU NOM
ÉS ESCURADENTS.
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c) Ara completa les bafarades i relaciona els personatges de les dues columnes:
SORT N’HI HA

LA RESPOSTA
TAMBÉ
ÉS DOLENTA.

QUE ÉS D’ALLÒ

MÉS ___________
______.

CORRENT,
EL BARRET? NO EM
FACI RIURE!

EL TEU NOM ÉS

____________________.

EL TEU NOM ÉS

____________________.

LA RESPOSTA
ÉS IGUALMENT
DOLENTA.

EL TEU NOM ÉS

___________________.

LA RESPOSTA
ÉS DOLENTA.

EL TEU NOM ÉS

___________________.

LA RESPOSTA
ÉS BONA.

EL TEU NOM ÉS

_____________________

LA RESPOSTA
TORNA A SER
DOLENTA.

_____________________.
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2 Els personatges i els seus oficis. Fes aquestes activitats:

a) Digues qui són aquests personatges i inventaʼt quina feina fa cadascun:
Nom:
Ofici:

Nom:
Ofici:

b) Imagina que el barret troba un altre personatge que també està molt enfeinat i
atabalat. Dibuixaʼl i inventaʼt com es diu i quina feina divertida fa.

Nom:
Ofici:
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3 Noms per a un barret. Ajuda el barret a descobrir quin nom li posen alguns
personatges del conte:
A VEURE
SI HO ENDEVINES...

Et diu així perquè és un objecte
que serveix per treure el menjar que
queda entre les dents.

Et diu així perquè seʼl posa al cap
perquè no el reconeguin.

Et diu així perquè és tan difícil
dir què passarà de seguida,
que sempre està fet un embolic.

Et diu així perquè el fa servir
per deixar-hi els diners que li paguen
pels seus rebuts.

JA HO SÉ...

El

⇒

em diu

El

⇒

em diu

El

⇒

em diu

El

⇒
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4 Què fan avui? Dibuixa o escriu què creus que fan aquests personatges:

3

Dilluns

6

Dijous

9

Diumenge

La Lia i el barret

El cobrador
de rebuts carbassa

El tastador d’entrepans

La Lia i el barret

La Lia i el barret

L’endevinador del futur
immediat i el lladre
de cortines de bany
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AVALUACIÓ

1 Digues qui fa cada feina:

– Sʼemporta alguna cosa de les cases on entra.
– Tot el dia menja un tipus dʼembotit i diu que és més bo.
– Explica el que està a punt de passar.
2 Escriu al davant de cada afirmació una C si és certa o una F si és falsa:

□
□
□
□
□
□
□

El barreter diu que el barret és dʼallò més corrent perquè sʼassembla molt als
altres barrets.
La clienta també creu que el barret no té res dʼespecial.

Quan lʼendevinador del futur diu al barret que el seu nom és Galimaties, al barret li agrada la resposta, però tampoc no la troba correcta.

El lladre de cortines i el tastador dʼentrepans sʼho pensen molt abans de dir el
nom del barret.
La Lia explica al barret què volen dir els noms que li han posat els altres personatges.
Tenir un galimaties vol dir estar confós o envoltat de desordre i embolics.

Els caps de setmana, la Lia i el barret sʼestan a casa avorrits mentre els altres
personatges descansen i sʼho passen molt bé.

22

Comprensió lectora

Avaluació

Un bon dia, un barret

3 Respon aquestes preguntes:

– Com es diu el barret?

– Per què la Lia ensenya el retrat del seu avi Maties al barret?
– Cap al final de la història, el barret es canvia el nom. Quin nom es posa ara?
– Per què es posa aquest nom?
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4 Llegeix aquests fragments del conte i marca la frase que vol dir el mateix:
Un bon dia, tot aprofitant un cop de vent, un barret va sortir volant de
lʼaparador de la barreteria.

□
□
□

Era de dia, feia molt vent i un barret va anar volant cap a lʼaparador dʼuna barreteria.
Un barret va aprofitar un cop de vent per fugir de lʼaparador dʼuna botiga de
barrets.
Un cop de vent molt fort es va endur volant un barret que hi havia en una barreteria.
El barret va volar alegrement fins que anà a encaixar-se al cap dʼun cobrador de rebuts carbassa, a qui va anunciar solemne:
—Sóc el barret que dóna briu i ombriu i teu seré si el meu nom dius.

□
□
□

Mentre volava, el barret es va ficar en una caixa que duia al cap un cobrador
de rebuts carbassa i li va dir que seria seu si endevinava com es deia.
Mentre volava, el barret es va posar ben posat al cap dʼun venedor de carbasses quan cobrava els rebuts i li va dir que seria seu si endevinava com es
deia.

Volant, volant, el barret es va posar sobre el cap dʼun senyor que cobrava amb
rebuts de color carbassa i li va dir que es quedaria amb ell si endevinava com
es deia.
—I per què vas tocar el pirandó de lʼaparador?
—Perquè no sóc un barret corrent, i és per això que vaig a contra corrent...

□
□
□

La Lia pregunta al barret per què va marxar de lʼaparador i el barret li respon
que és un barret especial i que per això fa les coses al revés dels altres.
La Lia pregunta al barret per què va tocar el dos de lʼaparador i el barret li respon que és un barret especial i ho va fer per portar la contrària.
La Lia pregunta al barret per què va fugir de lʼaparador i el barret li respon que
és un barret que sempre corre i per això vola a contra corrent.
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PROPOSTES PER A LA DIVERSITAT
ACTIVITATS DE REFORÇ
A fi dʼevitar que les indicacions adreçades als mestres formin part del material que
heu de donar als alumnes, hem agrupat sota el títol «Per al professorat» les indicacions per a vosaltres i sota el títol «Per a lʼalumnat» les activitats adreçades directament als nens i les nenes. Quan una activitat pertany als dos grups, sol portar un títol que es repeteix en cada un, com, per exemple, Els enfeinats necessiten ajuda.
Per al professorat

Les activitats de reforç sʼhan de treballar després de la lectura.

– Els enfeinats necessiten ajuda. En lʼactivitat 1, els nens i les nenes han de relacionar els personatges que el barret es troba amb lʼobjecte que els identifica.

– Saps què són? En lʼactivitat 2, han de dir els objectes que la Lia ensenya al barret perquè entengui el nom que li han posat els diferents personatges que sʼha anat
trobant i els han de dibuixar. Si cal, torneu a llegir la pàgina 31 del conte i observeune la il·lustració. Per respondre la tercera pregunta dʼaquesta activitat, digueu als
nens i les nenes que busquin en la pàgina 33 què vol dir galimaties i que en copiïn la
definició.
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Per a lʼalumnat.

1 Els enfeinats necessiten ajuda. Relaciona cada personatge amb lʼobjecte corresponent:
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2 Saps què són? Dibuixa els objectes que la Lia ensenya al barret i escriu-ne
el nom:

– Hi ha un nom que la Lia no li sap explicar què és. Quin nom és?

Per a lʼalumnat.

– Com sʼho fa per explicar-lʼhi?
– Què vol dir aquesta paraula?
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ACTIVITATS DʼAMPLIACIÓ

Les activitats dʼaquest apartat es poden treballar durant la lectura o després de la
lectura.

– Un bon dia, un barret en còmic. Aquesta activitat pretén, dʼuna banda, que els
alumnes entenguin lʼargument del conte i nʼassimilin el vocabulari i les expressions
noves i, de lʼaltra, que treballin el llenguatge del còmic, discerneixin entre diàleg i
descripció i aprenguin a sintetitzar i resumir. Dediqueu a lʼactivitat les sessions que
cregueu oportunes segons el ritme lector i la dinàmica del grup, tot i que en la pàgina
següent us presentem una proposta per distribuir les sessions.
Lʼactivitat està pensada per treballar per seqüències argumentals. Es tracta dʼuna
activitat mixta que combina una part per ser treballada en grup (lectura, debat, resum
i redacció del text i consens sobre el contingut de la il·lustració) i una altra per ser
treballada individualment (il·lustració i escriptura del text en les vinyetes). Tingueu
en compte que la primera sessió és la més llarga de totes perquè haureu dʼestablir
les normes i la dinàmica dʼactuació.

1. Primer de tot, presenteu i prepareu lʼactivitat. En aquest cas, us recomanem que
seguiu aquests passos:
– Proposeu als nens i les nenes que converteixin el conte en un còmic i observeu-ne alguns per veure de quines parts consten (encapçalament, títol i autoria, vinyetes, il·lustracions, bafarades i cartutxos de text) i quina funció té cadascuna.
– Establiu la dinàmica que han de seguir per fer el còmic.
– Comenceu el còmic escrivint-hi lʼencapçalament, format pel títol (Un bon dia,
un barret), el nom de lʼautora del text (Mar Pavón) i els autors del còmic (cal distingir
entre els responsables de lʼadaptació, és a dir, el nom del grup classe, i el de la
il·lustració, és a dir, el nom de lʼalumne o alumna).
2. Pel que fa al desenvolupament de la sessió, podeu seguir aquesta dinàmica:
– Llegiu en veu alta una seqüència argumental.
– Feu un debat sobre el significat del que passa en la seqüència que heu llegit.
– Decidiu entre tots el nombre de vinyetes que tindrà el còmic i la il·lustració i el
text que hi haurà en cadascuna. En aquest cas, cal que tingueu en compte aquests
dos aspectes:
• Han dʼexplicar amb dibuixos i text escrit tant la descripció de les diverses
situacions com les accions. Poseu-vos dʼacord sobre quina part de lʼargument
explicareu amb dibuixos i quina explicareu amb text. Ara bé, tot allò de la història que no es pugui dibuixar sʼha dʼescriure amb el mínim de paraules possibles en un requadre de la vinyeta.
• Han de reproduir els diàlegs dins de bafarades.
3. Per agilitzar les sessions, un cop hagin assimilat la dinàmica de treball, podeu treballar una o dues seqüències en una sola sessió. També podeu proposar que en al-
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guna de les sessions cada alumne pensi quin missatge transmet la seqüència que
ha llegit i, si ho creieu convenient, quantes vinyetes tindrà el còmic i què dibuixarà o
escriurà en cadascuna. Després, compareu les diferents propostes i escolliu-ne una
o deixeu que cada alumne faci el còmic de manera individual.

4. Tot seguit us presentem una possible seqüenciació de la història:
– Seqüència 1: llegiu de la pàgina 6 a la 9 i representeu les pàgines 6 i 7 en una
vinyeta i la 8 i la 9 en una altra.
– Seqüència 2: llegiu les pàgines 10 i 11. Si decidiu representar-les en dues vinyetes, en la primera dibuixeu el barret que sʼapropa volant al cobrador de rebuts
carbassa i en la segona el barret al cap del cobrador i les bafarades amb el diàleg
corresponent o el requadre o la bafarada de pensament en la qual el barret considera que la resposta és dolenta.
– Seqüència 3: llegiu de la pàgina 12 a la 14. Si decidiu representar-les en dues
vinyetes, en la primera dibuixeu el barret que sʼapropa volant al lladre de cortines de
bany i en la segona el barret al cap del lladre i les bafarades amb el diàleg corresponent o el requadre o la bafarada de pensament en la qual el barret considera que la
resposta és dolenta.
– Seqüència 4: llegiu les pàgines 15 i 16. Si decidiu representar-les en dues vinyetes, en la primera dibuixeu el barret que sʼapropa volant al tastador dʼentrepans
de mortadel·la i en la segona el barret al cap del tastador dʼentrepans i les bafarades
amb el diàleg corresponent o el requadre o la bafarada de pensament en la qual el
barret considera que la resposta és dolenta.
– Seqüència 5: llegiu les pàgines 19, 20 i 23. Si decidiu representar-les en dues
vinyetes, en la primera dibuixeu el barret que sʼapropa volant a lʼendevinador del futur immediat i en la segona el barret al cap de lʼendevinador i les bafarades amb el
diàleg corresponent o el requadre o la bafarada de pensament en la qual el barret
considera que la resposta és dolenta.
– Seqüència 6: llegiu les pàgines 24 i 25 i representeu-les en una sola vinyeta.
– Seqüència 7: llegiu de la pàgina 28 a la 31. Si decidiu representar-les en quatre vinyetes, en la primera dibuixeu les pàgines 28 i 29; en la segona, fins al primer
punt de la pàgina 31, en què la Lia ensenya al barret un portamonedes, un passamuntanyes i un escuradents; en la tercera, la resta de la pàgina 31, i, finalment, en
la quarta, les pàgines 33, 34 i 35.
– Seqüència 8: lectura de la pàgina 36 a la 38. En aquest cas, dibuixeu dues
vinyetes amb el text a la part superior que indiqui els dies que passen. Cada vinyeta ha dʼestar dividida en dues parts: a lʼesquerra dibuixeu què fan la Lia i el
barret i en lʼaltra, què fan la resta de personatges. En la primera escriviu aquest
text: «Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres» o «De dilluns a divendres» i
dibuixeu la Lia i el barret passant-sʼho molt bé i els altres personatges treballant
molt atrafegats. En la segona escriviu «Dissabte i diumenge» o «Cap de setmana»
i dibuixeu-hi la Lia i el barret passant-sʼho molt bé i els altres personatges amb la
cara llarga i avorrida.
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1 T’hi has fixat? Fes aquestes activitats:

a) Escriu què diu el barret a tots els personatges que troba. (Si cal, torna a llegir la
pàgina 10.)

b) El barret no arriba sempre al cap dels personatges de la mateixa manera. Completa aquestes frases amb les paraules que falten:
– (p. 10) El barret va
– (p. 12) Tot

fins que anà a

al cap dʼun cobrador de rebuts carbassa.

________________________ , el barret va anar a __________

al cap dʼun lladre de cortines de bany.
– (p. 15) Vola que

______________________ , el barret va _____________

al cap dʼun tastador dʼentrepans de mortadel·la.
– (p. 19) El barret va tornar a

—o fóra necessari dir

«__________________ »?— i va anar a ______________ aquesta vegada al

cap dʼun endevinador del futur immediat.
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c) Les respostes que diuen els personatges tampoc no són del tot iguals. Copia-les.

d) Subratlla en les respostes anteriors les paraules que són diferents.
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Lʼopinió del lector o la lectora

Per al professorat

L’OPINIÓ DEL LECTOR O LA LECTORA

Després que els alumnes hagin fet les activitats dʼaquest apartat, feu un debat a
classe. Primer de tot, exposeu els punts en què la majoria dels nens i les nenes estan dʼacord i procureu que parlin els que tinguin tesis o arguments prou originals
perquè puguin crear controvèrsia, acareu els qui pensin coses contraposades, destaqueu les aportacions més enginyoses... Aprofiteu el debat per fer evident que,
malgrat que tots hem llegit el mateix conte, cadascú viu la història dʼuna manera diferent.
Segons lʼedat dels alumnes i del seu nivell dʼexpressió escrita, digueu-los que
només facin lʼactivitat 6. Els aspectes que ressaltin en el resum i els arguments
que donin per recomanar el llibre també us poden servir per al debat.
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1 Tʼha agradat aquest llibre? Completa la resposta amb la qual estiguis més dʼacord.

– Sí, mʼha agradat molt, perquè
– Sí, mʼha agradat perquè

– No mʼha agradat gaire, perquè

2 Quina part del llibre tʼha agradat més? Per què?

3 Quina part del llibre tʼha agradat menys? Per què?

Què en canviaries?

4 Coneixes algú que sigui cobrador de rebuts carbassa, lladre de cortines de bany,
tastador dʼentrepans de mortadel·la o endevinador del futur immediat? Qui?
Creus que aquests oficis existeixen realment?
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5 Contesta aquestes preguntes:

– Per què sʼescapa el barret de la barreteria?
– Si fossis el barreter, aniries a buscar el barret? Per què?
– Quin nom posaries al barret si es posés al teu cap?
– Si fossis la Lia, què hauries fet amb el barret?
– Per què creus que lʼautora acaba el conte així: «La sort és capritxosa; somriu a qui
li presta atenció»?

6 Escriu un resum del conte.

A qui recomanaries el llibre i què li diries perquè seʼl llegís?
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Per al professorat

PROPOSTES LÚDIQUES

– Barrets i més barrets. Entre tots, busqueu fotografies de diferents tipus de barrets (pamela, barret de copa, barret fort, barret de feltre, turbant, barretina, gorra, etc.)
i feu un mural. Abans, però, classifiqueu els barrets dʼuna barreteria en un dʼaquests
grups: barrets, gorres, cascos, barretines.
– A cada cap el seu barret. Busqueu diferents personatges que portin barret, de
manera que els nens i les nenes puguin relacionar el tipus de barret que porten amb
la seva professió o la manera com van vestits.

– Tants caps, tants barrets. Aquest joc treballa lʼatenció i la memòria i consisteix a
entendre una frase feta i aplicar-la correctament.
Per jugar-hi, necessiteu un barret per a cada jugador (el poden portar de casa o
el podeu fer a la classe). En lloc dʼun barret, també podeu fer servir algun objecte
que sʼaguanti al cap o podeu representar amb mímica que us poseu un barret abans
de parlar i que us el traieu després de fer-ho.

Instruccions
– Seieu en rotllana, cadascun amb un barret a la falda.
– Penseu una frase que comenci per «Vull...».
– Poseu-vos el barret i digueu la frase, per exemple: Vull menjar una coca, Vull
córrer, Vull anar a París, etc. Després, traieu-vos el barret i deixeu-lo un altre cop a
la falda.
– El nen o la nena que seu a la vostra dreta es posa el seu barret al cap i diu la
mateixa frase, però en canvia el final: Vull menjar un plàtan, Vull saltar, Vull anar a
Sant Pere de Vilamajor, etc. Després es treu el barret i seʼl posa a la falda.
– Repetiu aquesta acció fins que hagin participat tots els nens i les nenes de la
rotllana.
– En acabat, torneu a començar, però aquest cop en sentit contrari.

Indicacions
– Les frases han de respectar el camp semàntic de la primera, i no es pot canviar
fins que sʼinicia una volta nova.
– No es pot repetir cap frase.
– Si se supera un temps establert, com ara comptar fins a dos, es perd el torn i
es rep un punt de penalització.
– Si un jugador repeteix una frase que ja sʼha dit o sʼoblida de posar-se o treureʼs
el barret, té un punt de penalització.
– Si un jugador té tres punts de penalització o més al final del joc, ha de pagar
una penyora.
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– El joc dels oficis. Aquest joc està basat en un joc tradicional i consisteix a utilitzar
el lèxic dʼun camp semàntic per treballar lʼexpressió i la comprensió mitjançant la mímica.
Per jugar-hi, necessiteu un barret i dos o tres fulls de paper per fer-ne tires.

Instruccions
– Digueu tants oficis com sigui possible i apunteu-los a la pissarra.
– Trieu els oficis que siguin més fàcils de representar amb mímica.
– Escriviu el nom en les tires de paper, doblegueu les tires i fiqueu-les al barret.
– Demaneu un voluntari que vulgui començar.
– El voluntari agafa un paper de dins el barret i representa amb mímica lʼofici que
ha escrit.
– El substitueix el nen o la nena que nʼendevini la resposta.

Variant
Podeu fer grups de quatre alumnes com a màxim. En aquest cas, hauran de decidir entre tots com han de representar lʼofici que hi ha escrit en el paper. El nen o la
nena que endevini lʼofici serà lʼencarregat dʼagafar el paper del barret per al seu
grup, que seran els següents a representar un ofici.

– El nostre ofici pare. Aquest joc tradicional català té com a objectius utilitzar el lèxic dʼun camp semàntic i treballar lʼexpressió i la comprensió mímica.
Per jugar-hi, necessiteu un banc, una cadira, un tamboret o un lloc on es pugui
seure, com ara una grada baixa del camp dʼesports, i un espai gran, com, per exemple, el pati, el gimnàs o el camp dʼesports.

Instruccions
– Un alumne fa de rei i sʼasseu al tron.
– Dibuixeu una ratlla a uns quants metres del tron.
– La resta del grup es col·loca darrere la ratlla i, entre tots, escullen un ofici que
hauran de representar amb mímica davant el rei.
– Després, es dirigeixen tots junts, lʼun al costat de lʼaltre, mentre entonen un diàleg en forma de cantarella amb el rei (podeu veureʼn un vídeo en aquesta pàgina
web: www.youtube.com/watch?v=TRF-caGayBg&feature=related).
«—Bon dia nostre pare, bon dia nostre rei,
venim de Barcelona, vós pare aquí ens teniu.
—Quin és el vostre ofici; m’hauríeu d’explicar.
—El nostre ofici pare, mireu-lo com es fa...»

– Al final del diàleg representen amb mímica lʼofici que han acordat.
– Quan el rei endevina lʼofici, surt corrents per empaitar els altres alumnes, que
han arrencat a córrer i intenten traspassar la ratlla per salvar-se. Si el rei nʼatrapa algun, aquest ara fa de rei i el joc torna a començar.
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– El meu ofici és... Aquest joc pretén evidenciar i ampliar el coneixement del camp
semàntic dels oficis i desenvolupar lʼatenció, la memòria i també la coordinació entre
les mans i lʼull i lʼagilitat motriu.
Per jugar-hi, necessiteu una pilota.

Instruccions
– Abans de començar, digueu als nens i les nenes que cadascú pensi una llista
de noms dʼoficis, perquè no en podran repetir cap.
– Feu una rotllana.
– El nen o la nena que inicia el joc tira la pilota a un altre mentre diu «El meu ofici
és...» seguit del nom dʼun ofici.
– El company que rep la pilota fa el mateix amb un altre company.
– No es pot repetir cap nom dʼofici, de manera que si un alumne es troba que un
company ja ha dit lʼofici que havia pensat, nʼha dʼescollir un altre de la seva llista.
– Qui repeteix un ofici, triga massa a passar la pilota o aquesta li cau a terra té
un punt de penalització.
– Qui acumula tres punts de penalització queda eliminat del joc.

– Què et passa pel cap? Aquest joc està basat en el joc dels disbarats i té com a
objectius adquirir fluïdesa lingüística i desenvolupar el sentit de lʼabsurd i de lʼhumor.

Instruccions
– Feu una rotllana.
– El nen o la nena que inicia el joc fa una pregunta a cau dʼorella al company o la
companya que té a la dreta. La pregunta ha de tenir com a resposta una sola paraula, com, per exemple: Què has menjat avui?, Com et dius?, Què tens a la butxaca?...
– El company li respon, també a cau dʼorella, la primera paraula que li passi pel
cap (cal buscar respostes versemblants, encara que no siguin del tot correctes).
– Quan hagin participat tots els nens i nenes de la rotllana, el qui ha iniciat el joc
diu en veu alta la pregunta que li ha fet el company de lʼesquerra i la resposta que li
ha donat el de la dreta.
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1 Troba en aquesta sopa de lletres aquests tipus de barrets:
bombí – salacot – pamela – barretina – turbant – gorra
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2 De qui és aquesta eina? Relaciona cada ofici amb lʼobjecte corresponent:
llenyataire

cuinera

perruquer
fuster

oficinista
modista

pescador

infermera

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

38

martell
xarxa

ordinador
xeringa
destral
pinta
olla

agulla
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INTERDISCIPLINARIETAT
LLENGUA CATALANA
La majoria de les activitats que es proposen en lʼapartat «Propostes de comprensió
lectora» i dels jocs de lʼapartat «Propostes lúdiques» pertanyen a lʼàrea de llengua.
El conte Un bon dia, un barret és una obra amb una estructura senzilla però
complexa i rica pel que fa al vocabulari. Per aquest motiu, us proposem diferents activitats que podeu adaptar a la idiosincràsia del grup.
Si el grup és format majoritàriament per alumnes catalanoparlants, aquests copsaran més fàcilment el significat i el sentit dels mots, les locucions i les expressions
de la narració. Us recomanem que feu les activitats de lʼàrea de llengua durant la
lectura i després de la lectura per ajudar els nens i les nenes a descobrir els matisos
de les paraules i les frases i jugar amb lʼhumor de les diferents situacions plantejades: els oficis extravagants, les respostes semblants, però diferents, etc.
Tanmateix, si el nivell lingüístic del grup és molt desigual o la majoria dʼalumnes
no són catalanoparlants, us recomanem que treballeu el lèxic, tant en sentit literal
com figurat, els significats semblants, els sinònims... En lʼapartat «Annex» trobareu
un glossari i una relació dels recursos lingüístics més emprats.

1 Treballeu la polisèmia i expliqueu-los que hi ha paraules que tenen més dʼun
significat, com, per exemple, cap. Feu lʼactivitat 1 de la pàgina 46, en la qual
han dʼidentificar la paraula que es repeteix en cada frase i dibuixar-la.
2 Treballeu la sinonímia i expliqueu-los que hi ha paraules que sʼescriuen de diferent
manera però que volen dir el mateix. Feu lʼactivitat 2, en la qual han de relacionar
els diferents significats dʼuna paraula polisèmica amb el sinònim corresponent.

3 Treballeu el sentit real i el sentit figurat de les paraules i expliqueu-los que hi ha
frases en què les paraules tenen un significat diferent del que recull el diccionari, com, per exemple, remenar les cireres («manar»), tocar-se de l’ala («perdre
la raó, tornar-se boig»), no cabre a la barretina («no poder comprendre, estranyar-se»), etc.
4 Treballeu les diferents expressions sinònimes i les estructures similars o encadenades que surten en el conte de la Mar Pavón per evidenciar les estructures
que es repeteixen i els matisos que aquestes diferències aporten.
Per fer aquesta activitat, necessiteu fulls de paper o una cartolina i el model
per imprimir el text que hi ha de la pàgina 10 a la 23 del conte, que trobareu en
la pàgina 40. Us recomanem que imprimiu el model en color, però si això no és

39

3 ...dʼun tastador
dʼentrepans de mortadel·la...
4 ...a qui va anunciar
solemne:

4 ...a qui va proposar
cerimoniós:

40

cerimoniós:

Escuradents!

Passamuntanyes!

7 ...el teu nom és

mʼenganyes...

7 ...el teu nom és

perdre el temps...

6 —Tu a mi no

6 —Tu a mi no em fas

8 El barret va arrugar el folre fins al fons i desplegà lʼala a la valenta perquè la resposta... era dolenta!

Galimaties!

7 ...el teu nom és

6 —Tu a mi no mʼextravies...

4 ...a qui va proposar

3 ...dʼun lladre de
cortines de bany...

2 ...el barret va anar a

1 Tot volant, volant...
parar al cap...

5 —Sóc el barret que dóna briu i ombriu i teu seré si el meu nom dius.

cap...

3 ...dʼun endevinador del
futur immediat...

se aquesta vegada al cap...

2 ...el barret va aterrar al

1 Vola que volaràs....

2 ...i va anar a acomodar-

1 El barret va tornar a
ballar-la...

7 ...el teu nom és
Portamonedes!

mʼenredes...

6 —Tu a mi no

4 ...a qui va anunciar
solemne:

3 ...dʼun cobrador de
rebuts carbassa...

encaixar-se al cap...

2 ...fins que anà a

1 El barret va volar
alegrement...
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possible, seguiu el número dʼordre de la lectura. Després, retalleu les 24 fitxes
del model, que corresponen als textos que varien, i dues tires, que corresponen
a les frases que no varien o que varien molt poc en el text original.

Instruccions
– Barregeu les fitxes iguals i repartiu-ne una per alumne de manera aleatòria.
– Doneu les dues tires llargues a dos alumnes diferents o a un mateix alumne o
quedeu-vos-les vosaltres.
– Els alumnes que tenen les fitxes es col·loquen formant sis files, una per cada
color o número, ordenades segons el número de la fitxa, mentre que els que tenen
les tires es poden col·locar al davant, a un costat o enmig, segons lʼordre de lectura
que correspon.
– El primer nen o nena de la fila 1 comença a llegir i el segueixen el de la fila 2, el
de la 3 i el de la 4; finalment, el que té la tira 5 llegeix la frase. A continuació, llegeix
el primer de la fila 6, seguit del de la 7 i el de la 8.
– Un cop sʼha llegit la tira 8, els primers alumnes de cada fila, que ja han llegit, se
situen al final o seuen i es torna a començar la mateixa dinàmica amb els de la segona fila, que ara han quedat al davant.
– Quan sʼhan acabat les quatre rondes, els components de les files 2, 4 i 7 canvien de posició o sʼintercanvien les fitxes entre ells, de manera que, quan llegeixin el
text, les frases no coincidiran exactament amb les de la primera lectura.
– Compareu les frases que es construeixen dʼaquesta manera entre elles i amb
les originals i comenteu-ne els resultats. Dʼaquesta manera, fareu que els nens i les
nenes sʼadonin que, tot i que expliquen coses versemblants, les respostes no rimen.
Al mateix temps, també copsaran les subtileses del seu significat i entendran per què
lʼautora utilitza unes paraules i no pas unes altres.
– També podeu comentar-los que el fet de llegir frases similars per explicar fets
semblants ajuda que la lectura sigui més amena.
5 Mots juganers. Digueu-los que hi ha paraules molt juganeres que quan
sʼajunten formen una paraula molt diferent. Aquestes paraules noves es diuen
compostes. Després, feu lʼactivitat 3, en què han de formar paraules compostes
amb les paraules destacades dʼunes frases.
6 Feu lʼactivitat 4, en què han de relacionar les paraules compostes de lʼactivitat 3
amb la seva definició.

7 El so protagonista: la r forta. Feu lʼactivitat 5, en què han de buscar en les pàgines 6 i 7 cinc paraules amb doble erra.
8 Digueu-los que hi ha paraules que són germanes, és a dir, que vénen dʼuna mateixa paraula i que tenen una part igual per explicar què és una família de pa-
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raules. Després, feu lʼactivitat 6, en què han dʼescriure les paraules de lʼactivitat 5
que són de la mateixa família i dir com ho han sabut.
9 Aprofiteu les nombroses paraules que hi ha de la pàgina 14 a la 17 del conte que
tenen la lletra r per treballar els diferents sons dʼaquesta grafia i també les diferents maneres de representar-los segons la posició que ocupen en la paraula.
CONEIXEMENT DEL MEDI
10 Parleu del camp semàntic de les lligadures, que segons el diccionari «és qualsevol objecte que una persona es posa al cap per protegir-lo del fred o del sol o
com a adornament», com, per exemple, els barrets, les boines, les barretines,
les cintes i les diademes. Pregunteu-los quines coneixen, com són, qui en fa
servir, quan es fan servir, per què nʼhi ha tants tipus, etc.
Feu que sʼadonin que els barrets tenen formes diferents i que són fets de
materials diversos segons els països i les regions del món, dʼacord amb el clima,
les matèries primeres de què es disposa, els costums, etc.
11 A partir dels oficis imaginaris del conte Un bon dia, un barret, parleu dels oficis
—actuals, antics, reals, imaginaris, fàcils, difícils, útils, divertits, etc.─ i de la
seva utilitat...
12 Agafeu com a referent el text de les pàgines 36 i 38, que expliquen què fan la
Lia i el barret, dʼuna banda, i altres personatges, de lʼaltra, cada dia de la setmana, i parleu dels dies de la setmana, dels dies feiners i els festius, del que fan
cada dia, del que fan igual i del que fan diferent, etc.
MATEMÀTIQUES
13 Digueu-los que portin barrets de casa o imatges de barrets i classifiqueu-los segons la forma, el color, el material de què són fets, la mida, etc.
14 Poseu preu als barrets i jugueu a comprar i vendre.
15 Treballeu els conceptes de mida, alçada, amplada, llargada, etc., amb els barrets que han portat de casa.
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VISUAL I PLÀSTICA

16 Feu barrets amb diferents tècniques i materials, com, per exemple, paper de
diari, paper arrissat o cartolina, i feu una exposició o desfilada.
17 Feu els decorats i les disfresses necessaris per representar el conte de la Mar
Pavón.
MÚSICA
18 Canteu les cançons dʼoficis que trobareu, amb lletra i partitura, en els llibres Virolet Sant Pere i Virolet Sant Pau, de la Montserrat Busqué i Barceló, publicats
per Publicacions de lʼAbadia de Montserrat els anys 1979 i 1981, respectivament.
19 Canteu i representeu amb mímica la cançó El meu capell té tres puntes, que
ajuda a fomentar la retenció i la memòria (digueu-los que un capell és un barret
i que un barret de tres puntes sʼanomena «tricorni»).

– Representeu-la així:

«El meu capell té tres puntes,
tres puntes té el meu capell.
Si no tingués les tres puntes,
no seria el meu capell.»

El meu (mans damunt el pit) capell (mà o dit assenyalant lʼhipotètic capell que es
porta al cap) té tres (tres dits enlaire) puntes;
tres (tres dits enlaire) puntes té el meu (mans damunt el pit) capell (mà o dit assenyalant lʼhipotètic capell);
Si no (negació amb el dit) tingués les tres (tres dits enlaire) puntes;
no (negació amb el dit) seria el meu (mans damunt el pit) capell (mà o dit assenyalant lʼhipotètic capell).
– Repetiu la cançó, però ara, en lloc de dir meu, poseu-vos les mans damunt
del pit.
– Quan hàgiu cantat la cançó sense dir meu, feu el mateix, però ara amb la paraula capell, i després amb la resta de paraules destacades.
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20 Canteu o representeu aquestes altres cançons o danses:

– BOIX, XESCO: «Margarideta, llevaʼt de matí», dins Galing-galong. Barcelona,
Publicacions de lʼAbadia de Montserrat, 1982, 2a edició, p. 50.
– BUSQUÉ I BARCELÓ, MONTSERRAT: Virolet Sant Pau. Barcelona, Publicacions de
lʼAbadia de Montserrat, 1981:
• «Virolet Sant Pere» (tres versions), p. 11, 42, 83.
• «Cançó del venedor de cafè amb llet», p. 53.
• «Cançó del barretaire», p. 73.
• «Cançó perquè surti el sol (Sol, solet, vine’m a veure...»), p. 81.
– BUSQUÉ I BARCELÓ, MONTSERRAT: «Quan jo em posava...», dins Virolet Sant Pere.
Barcelona, Publicacions de lʼAbadia de Montserrat, 1977, p. 86.
– BUSQUÉ I BARCELÓ, MONTSERRAT: «Cançó del xocolater...», dins Virolet Sant
Pere. Barcelona, Publicacions de lʼAbadia de Montserrat, 1979, p. 92.
TEATRE
21 El conte Un bon dia, un barret es pot representar fàcilment perquè les accions
són clares, els escenaris on passen estan molt ben definits i els diàlegs són fàcils de memoritzar.
Comenteu amb els nens i les nenes com podeu representar les escenes finals, quan el barret i la Lia passen uns dies de la setmana una mica esbojarrats,
però feliços, mentre que els altres personatges estan sempre estressats i somien que tenen un cop de sort per canviar de vida: Què deuen fer el dilluns que
sembla divendres? I el dimarts que sembla dissabte?, etc.
Aprofiteu per dissenyar els diferents escenaris on passa lʼacció: la barreteria;
el carrer on hi ha el cobrador; un bany per al lladre de cortines de bany (podeu
fer una finestra per la qual surti el lladre carregat amb una cortina de bany i, al
fons de la finestra, es poden veure alguns elements que hi ha en un bany); una
terrassa de restaurant per al tastador dʼentrepans (amb un decorat al darrere
que representi lʼentrada dʼun restaurant), i una taula i una bola de vidre per a
lʼendevinador.
Podeu simular que el barret corre pels carrers i entra a diferents espais. Per
fer-ho, pinteu els elements de fons en un rotllo de paper dʼembalatge continu i
demaneu a un alumne que el vagi estirant i caragolant per una punta mentre
que un altre lʼaguanta i el deixa anar per lʼaltra.
TUTORIA
22 Aprofiteu el sentit de la frase que clou el llibre, «La sort és capritxosa; somriu a
qui li presta atenció», per parlar de la sort i perquè sʼadonin que de vegades hi
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ha coses al nostre voltant que no creiem que siguin importants o que ens passen desapercebudes, però que, en canvi, ens poden canviar la vida, lʼhumor,
lʼestat dʼànim...
23 Enllaçant amb lʼactivitat anterior, parleu de la importància dʼestar receptius al
que ens envolta i de tenir petits detalls amb els altres: ser amables, ajudar o
demanar ajuda, esmerçar una mica del nostre temps a rebre, donar, dir, escoltar, etc.
24 Llegiu la pàgina 38 del conte i parleu sobre les persones que es queixen de la
seva sort però que no fan res per canviar-la, sinó que esperen que tot els vingui
donat.
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1 Fes aquestes activitats:

a) Subratlla la paraula repetida en cada frase:
Les mandarines tenen grills.

Aquests grills canten molt fort.
A la patata li han sortit grills.

b) Dibuixa les frases anteriors:

2 Relaciona la paraula llest de cada frase amb el seu significat:

•
•
•

Quin noi més llest!

El mecànic diu que el cotxe ja està llest.
Si en Jordi arriba tard, està ben llest.
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Intel·ligent
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3 Mots juganers. Forma paraules compostes amb aquestes paraules juganeres:

En Jan trenca les closques de les nous.

La Rosa porta a la mare les monedes que li han sobrat.
LʼEduard renta les copes i els coberts de la vaixella.
El ciclista passa molt ràpid i es dirigeix a les muntanyes.
En Max escura el plat i li queda menjar entre les dents.
4 Escriu les paraules compostes anteriors sota la definició corresponent:
Peça de roba gruixuda que tapa el cap, el coll, les orelles i la part de la cara.

Bossa o cartereta petita per portar-hi monedes.

Trosset prim i petit de fusta acabat en punta per les dues bandes que es fa servir per treure el
menjar de les dents.

Màquina per rentar els plats, els gots, etc.

Joc que consisteix a formar una figura o un dibuix tot encaixant peces de cartró.
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5 El so protagonista: la r forta. Llegeix les pàgines 6 i 7 del conte i busca-hi
cinc paraules que tenen dues erres juntes. Després, escriu-les en les caselles
corresponents:
R

R

R

R

R
R
R

R
R
R

6 Escriu en les caselles les paraules anteriors que són de la mateixa família:
R

R

R

R

R

R

Com has sabut quines paraules són de la mateixa família?
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LITERATURA COMPARADA

Tot seguit, us recomanem una sèrie de lectures que poden complementar el treball
del conte Un bon dia, un barret:
Reculls d’endevinalles

Barrets i altres lligadures

– http://win.memcat.org/infantil/endevina/index.html
«No té potes i camina,
té ales però no vola,
té la forma de cassola.
A veure si l’endevines.
(El barret)»

– ALCOVERRO, CARME: El llibre de les endevinalles 1. Barcelona, Barcanova, 2012,
p. 24, núm. 65.
«Em saps dir què és una cosa
que no és barra i que no és tina,
i en canvi un se la posa
i té barra i té tina?
(La barretina)»

– ELENA, HORACIO I ABRIL, MARTA: El llibre de les endevinalles. Barcelona, Cercle
de Lectors, 2005, núm. 109.
Oficis

– ALCOVERRO, CARME: El llibre de les endevinalles 1. Barcelona, Barcanova, 2012.
Pàgina 51, número 161:

«Pujo i baixo cada dia,
sempre faig igual camí,
portant noves de mil menes,
sens cap interès per mi.
Hi ha noia que amb goig m’espera
per saber del seu amat;
si no m’encertes encara
no sé què dir-te, noi gran.
(El carter / La cartera)»
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Pàgina 56, número 187:

Pàgina 57, número 193:

Pàgina 58, número 200:

Pàgina 59, número 207:

«Quin és l’ofici que
sempre cansa una lletra?
(Cansalader)»

«Qui és l’home a qui
totes les medicines fan viure?»
(El farmacèutic)

«Faig de savi, de talòs,
faig de viudo i de promès,
faig de ric i de pagès.
Ploro i canto com si res.
Faig de tot i no sóc res.
(El comediant)»

«Quan tothom dorm
jo estic despert.
Els que jo vetllo
són a milers,
molts no em veuen,
ves si és casual,
fins les vigílies de Nadal.
(El vigilant / El sereno)»

– BESORA, RAMON I SERRA, SEBASTIÀ: Què és? Què hi veus? Barcelona, Estrella
Polar, 2009 (endevinalla sobre el pallasso i el bomber del dòmino de la contracoberta.)
Els dies de la setmana

– ALCOVERRO, CARME: El llibre de les endevinalles 1. Barcelona, Barcanova, 2012,
p. 108, núm. 397.
«Anomena cinc dies de la setmana
sense que siguin el dilluns, el dimarts,
el dimecres, el dijous ni el divendres.
(Abans-dʼahir, ahir, avui, demà i demà passat)»

Llibres de narrativa i àlbums il·lustrats
Cercant la sort

– COMELLES, SALVADOR: Un cop de vent. Barcelona, Barcanova, 2011.
(Aquest llibre permet contrastar els efectes dʼun altre «cop de vent», que pren
vida i fa de les seves al poble dʼOms, amb el «cop de vent» que sʼenduu el barret de
la barreteria. La història és divertida i ocurrent, i el fet que estigui escrit en lletra lligada permet que els alumnes puguin llegir-lo sols i comentar-lo i comparar-lo amb el
conte Un bon dia, un barret.)

– PRATS, JOAN DE DÉU: L’home del barret de bolet. Barcelona, Cruïlla, 2008.
(Lʼhome del barret de bolet ha perdut la memòria, els somnis, la capacitat de somiar..., i ara no sap qui és. A poc a poc, ressegueix els seus passos i va recuperant
la memòria, però sobretot el somriure i les ganes de viure.
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Aquest personatge, com el barret dʼUn bon dia, un barret, no es conforma amb la
seva sort i treballa per millorar-la.)

– SALA I VILA, CARLES: En Jaumet busca escola. Barcelona, Barcanova, 2009.
(En Jaumet és un nen a qui costa molt estar-se quiet. Cansat que a la seva escola el facin estar massa temps assegut i que el renyin perquè no para quiet, decideix
anar pel món a buscar una altra escola on es pugui sentir millor. Volta per tot el món
i coneix diferents realitats i diferents escoles i, tot i que algunes sembla que li podrien agradar, sempre acaba trobant-hi alguna trava, de manera que acaba tornant
a la seva antiga escola, que és la que, en el fons, sʼajusta més a la seva realitat.
Com el barret del llibre de la Mar Pavón, en Jaumet no es conforma amb la seva
sort i, en lloc de lamentar-se, es mou i intenta canviar-la. Durant el seu periple,
aprèn moltes coses dʼaltres cultures i dʼaltres realitats que fan que reconegui que
està millor que molts altres nens i nenes i que es conformi amb el que ha tingut
sempre.)
Altres llibres

– CANO, CARLES: A l’altre costat del barret. Madrid, Anaya, 2003.
– CANO, CARLES: El barret de la bruixa. Barcelona, Baula, 2011.
– KLASSEN, JON: On és el meu barret? Santander, Milrazones, 2011.
– SALA I VILA, CARLES: Tramuntana a la granja. Barcelona, Barcanova, 2010.
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DESPRÉS DE LA LECTURA

1. Ordenar els personatges del conte segons lʼordre dʼaparició i formar diàlegs entre
diferents personatges.

a i b) 2 cobrador de rebuts carbassa – El teu nom és Portamonedes; 6 Lia – El teu
nom és Barret que dóna briu i ombriu; 4 tastador dʼentrepans de mortadel·la – El
teu nom és Escuradents; 3 lladre de cortines de bany – El teu nom és Passamuntanyes; 1 barreter – Sort nʼhi ha que és dʼallò més corrent; 5 endevinador del
futur immediat – El teu nom és Galimaties.
c) Sort nʼhi ha que és dʼallò més corrent. – Corrent, el barret? No em faci riure.
El teu nom és Portamonedes. – La resposta és dolenta.
El teu nom és Passamuntanyes. – La resposta també és dolenta.
El teu nom és Escuradents. – La resposta és igualment dolenta.
El teu nom és Galimaties – La resposta torna a ser dolenta.
El teu nom és Barret que dóna briu i ombriu. – La resposta és bona.
2. Els personatges i els seus oficis. Identificar uns personatges del conte, inventar-se quin ofici té cadascun i idear un personatge similar i dibuixar-lo.
a) Lladre de cortines de bany i tastador dʼentrepans de mortadel·la.
La segona part de la pregunta és de resposta oberta.
b) Resposta oberta.

3. Noms per a un barret. Resoldre unes endevinalles i identificar què diuen uns
personatges del conte.

– Et diu així perquè és un objecte que serveix per treure el menjar que queda entre
les dents. – El tastador d’entrepans de mortadel·la em diu Escuradents.
– Et diu així perquè seʼl posa al cap perquè no el reconeguin. – El lladre de cortines de bany em diu Passamuntanyes.
– Et diu així perquè és tan difícil dir què passarà de seguida, que sempre està fet
un embolic. – Lʼendevinador del futur immediat em diu Galimaties.
– Et diu així perquè el fa servir per deixar-hi els diners que li paguen pels seus rebuts. – El cobrador de rebuts carbassa em diu Portamonedes.
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4. Què fan avui? Dibuixar o escriure què creuen que fan alguns personatges del
conte diferents dies de la setmana.
Resposta oberta.

AVALUACIÓ

1. Identificar uns personatges del conte a partir dʼunes afirmacions relacionades
amb la feina que fan.
– El lladre de cortines de bany.
– El tastador dʼentrepans de mortadel·la.
– Lʼendevinador del futur immediat.

2. Dir si unes afirmacions sobre la lectura són certes o falses.

C El barreter diu que el barret és dʼallò més corrent perquè sʼassembla molt als altres barrets.
F La clienta també creu que el barret no té res dʼespecial.
C Quan lʼendevinador del futur diu al barret que el seu nom és Galimaties, al barret
li agrada la resposta, però tampoc no la troba correcta.
F El lladre de cortines i el tastador dʼentrepans sʼho pensen molt abans de dir el
nom del barret.
C La Lia explica al barret què volen dir els noms que li han posat els altres personatges.
C Tenir un galimaties vol dir estar confós o envoltat de desordre i embolics.
F Els caps de setmana, la Lia i el barret sʼestan a casa avorrits mentre els altres
personatges descansen i sʼho passen molt bé.
3. Respondre unes preguntes sobre el conte.

– Barret que dóna briu i ombriu.
– Perquè no sap què vol dir galimaties. Potser li ensenya el retrat de lʼavi perquè
les paraules Maties i galimaties rimen.
– Galimaties.
– Perquè el seu significat li agrada molt.
4. Escollir les frases que volen dir el mateix que unes altres del conte.

– Un barret va aprofitar un cop de vent per fugir de lʼaparador dʼuna botiga de barrets.
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– Volant, volant, el barret es va posar sobre el cap dʼun senyor que cobrava amb rebuts de color carbassa i li va dir que es quedaria amb ell si endevinava com es deia.
– La Lia pregunta al barret per què va marxar de lʼaparador i el barret li respon que
és un barret especial i que per això fa les coses al revés dels altres.
ACTIVITATS DE REFORÇ
1. Els enfeinats necessiten ajuda. Relacionar uns personatges del conte amb
lʼobjecte que els identifica.
Lladre de cortines de bany – cortina de bany; endevinador del futur immediat – bola
de vidre; tastador dʼentrepans de mortadel·la – entrepà de mortadel·la; cobrador de
rebuts carbassa – rebut.
2. Saps què són? Dibuixar els objectes que un personatge ensenya al protagonista
del conte i respondre unes preguntes.
–
–
–
–

Resposta oberta.
Galimaties.
Es dirigeix cap a la foto del seu avi Maties.
Confusió, desordre, embolic.
ACTIVITATS DʼAMPLIACIÓ

1. T’hi has fixat? Respondre unes preguntes sobre la lectura, completar un text amb
la informació que falta i identificar les paraules dʼunes respostes semblants que són
diferents.

a) Sóc el barret que dóna briu i ombriu i teu seré si el meu nom dius.
b) – El barret va volar alegrement fins que anà a encaixar-se al cap dʼun cobrador de rebuts carbassa.
– Tot volant, volant, el barret va anar a parar al cap dʼun lladre de cortines de bany.
– Vola que volaràs, el barret va aterrar al cap dʼun tastador dʼentrepans de mortadel·la.
– El barret va tornar a ballar-la —o fóra necessari dir «a volar-la»?— i va anar
a acomodar-se aquesta vegada al cap dʼun endevinador del futur immediat.
c i d) – Cobrador de rebuts carbassa: Tu a mi no mʼenredes; el teu nom és Portamonedes!
– Lladre de cortines de bany: —Tu a mi no mʼenganyes; el teu nom és Passamuntanyes!
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– Tastador dʼentrepans de mortadel·la: —Tu a mi no em fas perdre el temps; el teu
nom és Escuradents!
– Endevinador del futur immediat: —Tu a mi no mʼextravies; el teu nom és Galimaties!
PROPOSTES LÚDIQUES
1. Trobar en una sopa de lletres noms de barrets.
T

N

J

S

I

K

G

T

S

A

L

B

D

L

H

O

M

S

U

R

Y

F

L

T

A

M

I

A

R

B

O

C

A

R

O

K

H

R

X

E

O

F

G
S

F

X

R
U

R

V

R

I

I

B

J

P

E

T

A

U
I

T

L

O

N

C

W

C

U
T

G

A

A
B

U

I

N

N
P

E

A

2. De qui és aquesta eina? Relacionar diferents oficis amb lʼobjecte corresponent.
Llenyataire – destral, cuinera – olla, perruquer – pinta, fuster – martell, oficinista –
ordinador, modista – agulla, pescador – xarxa, infermera – xeringa.
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1. Identificar les paraules polisèmiques dʼunes frases i dibuixar-les.
a) Les mandarines tenen grills.
Aquests grills canten molt fort.
A la patata li han sortit grills.
b) La segona part de la resposta és oberta.

2. Relacionar els diferents significats dʼuna paraula polisèmica amb el sinònim corresponent.

Quin noi més llest! – Intel·ligent
El mecànic diu que el cotxe ja està llest. – Arreglat
Si en Jordi arriba tard, està ben llest. – Perdut
3. Mots juganers. Formar paraules compostes.

Trencaclosques, portamonedes, rentavaixella, passamuntanyes, escuradents.
4. Relacionar les paraules compostes anteriors amb la seva definició.
–
–
–
–
–

Passamuntanyes.
Portamonedes.
Escuradents.
Rentavaixella.
Trencacloques.

5. El so protagonista: la r forta. Trobar les paraules amb doble erra que hi ha en
un fragment del conte i escriure-les en les caselles corresponents.
B

A

R

R

E

T

B

A

R

R

E

T

B
B
C

A
A

O

R
R

R

R
R

R

E
A
E

T

E

N

T

E

R
R
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6. Escriure les paraules de lʼactivitat anterior que són de la mateixa família i dir
per què.
Barret, barreteria, barreter.

La segona part de la resposta és oberta. Tanmateix, una resposta aproximada seria
perquè totes tres comencen igual.
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RECURSOS LINGÜÍSTICS

Vocabulari

– Desolat (p. 7): trist.
– Clienta (p. 8): dona o nena que compra en una botiga.
– Valuós (p. 8): que val molt.
– Encaixar-se (p. 10): col·locar-se ben ajustat.
– Cobrador (p. 10): persona que sʼencarrega de cobrar.
– Rebut (p. 10): paper que diu que una persona ha pagat un compte o un deute.
– Portamonedes (p. 11): bossa o cartereta petita per posar-hi monedes.
– Cerimoniós (p. 12): que fa grans compliments, educat.
– Briu (p. 12 i altres): paraula creada per lʼautora.
– Ombriu (p. 12 i altres): lloc on no toca el sol.
– Passamuntanyes (p. 13): peça de roba gruixuda que tapa el cap, el coll, les
orelles i part de la cara.
– Folre (p. 14 i altres): tros de roba, de paper, de plàstic o dʼun altre material que
es fa servir per cobrir un altre objecte.
– Tastador (p. 15): persona que menja molt poc dʼun aliment o beguda per saber
quin gust té.
– Replicar (p. 16): contestar.
– Escuradents (p. 16): trosset prim i petit de fusta acabat en punta per les dues
bandes que es fa servir per escurar les dents o per a altres coses.
– Immediat (p. 19): proper.
– Extraviar-se (p. 20): perdreʼs.
– Galimaties (p. 20): confusió, desordre, embolic.
– Trigar (p. 23): fer una cosa més tard del que sʼhavia de fer.
– Habitual (p. 23): normal.
– Entremaliat (p. 26): juganer.
– Digne (p. 28): que mereix una cosa.
– Significat (p. 34): allò que significa o vol dir una paraula, una frase, un signe o
un gest.
– Tasca (p. 38): feina, treball.
Locucions

– Un cop de vent (p. 6): una ventada sobtada.
– Quina barra! (p. 7): expressió que remarca que algú sʼaprofita dʼaltri.
– A la valenta (p. 11 i altres): amb gran punya (esforç intens per aconseguir una
cosa).
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– Gens ni mica (p. 26): gens, en absolut.
– Dignes dʼadmiració (p. 28): que mereix lʼadmiració dʼuna altra persona per algun mèrit propi.
– Tocat de lʼala (p. 29): amb poc enteniment.
– Un cop de sort (p. 38): canvi que experimenten les coses per a bé gràcies a un
fet sobtat o imprevist.
Frases fetes
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Estar llest (p. 7): estar perdut, no saber què fer.
Sort nʼhi ha que... (p. 7): encara bé, sortosament.
Dir el primer que passa pel cap (p. 10 i altres): dir les coses sense pensar-les.
Sonar bé (p. 23): agradar.
Tenir tot el temps del món (p. 26): tenir molt de temps.
Tocar el pirandó (p. 28): anar-seʼn, escapar-se.
Anar contra corrent (p. 29): oposar-se.
No cabre a la barretina (p. 32): no poder comprendre, estranyar-se.
No tenir un moment de respir (p. 38): estar molt enfeinat.

Onomatopeies

– Diferents maneres de riure: ha! ha! (p. 10), he! he! (p. 13), hi! hi! (p. 16), ho! ho!
(p. 20) i hu! hu! (p. 31).
Polisèmies

«—Ara sí que estic llest; quina barra, la d’aquest barret! Sort n’hi ha que
és d’allò més corrent…» (p. 7)
Llest
– Estar llest: estar a punt, haver acabat una feina, haver acabat de preparar-se.
– Estar llest, estar ben llest: estar irremissiblement perdut, estar ben perdut o
acabat.
– Ser llest: ser intel·ligent, ràpid en comprendre.

Corrent
– Corrent: massa fluida que es mou contínuament (el corrent d’un riu / el corrent
elèctric).
– Estar al corrent: no endarrerir-se en un pagament, tenir notícia dʼalguna cosa...
– Ser corrent: ser comú, no destacar.

59

Un bon dia, un barret

Annex
Sentit figurat

«[...] quina barra, la d’aquest barret!» (p. 7)
Tenir barra
– Tenir barra: tenir atreviment per fer alguna cosa sense tenir en compte el que
puguin dir o pensar els altres.
«—Llest, vostè? Corrent, el barret? No em faci riure! S’ha de ser ruc de
debò per deixar escapar un barret tan valuós!» (p. 9)
Ser ruc
– Ser ruc: no entendre, tenir dificultat per comprendre, tenir poc enteniment, ser
poc intel·ligent.
«[...] vols ser el meu amic, ja que ets tan viu.» (p. 26)
Ser viu
– Ser viu: ser ràpid a copsar, a entendre.

Paraules i expressions que tenen el mateix sentit o un de semblant

– Igualment (p. 16) = també (p. 29).
– Encaixar-se (p. 10) = aterrar (p. 15) = acomodar-se (p. 19).
– Va volar alegrement (p. 10) = tot volant, volant (p. 12 i 24) = vola que volaràs
(p. 15) = va tornar a ballar-la (p. 19) = vas tocar el pirandó (p. 28).
– No mʼenredes (p. 11) = no mʼenganyes (p. 13) = no em fas perdre el temps
(p. 16) = no mʼextravies (en el sentit de «embolicar») (p. 20).
– Anunciar (p. 10) = proposar (p. 12).
– Va contestar (p. 10) = va respondre (p. 13) = va replicar (p. 16).
– Solemne (p. 10) = cerimoniós (p. 12).
Antònims

– Llest ↔ ruc (p. 7 i 9).
– Corrent ↔ valuós (p. 7 i 9).
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