
1r cicle de Primària

El gall despistat
Teresa Broseta
Dibuixos de Toni Cabo
32 pàg.
978-84-15095-96-5

Coneixes algun gall que canti quan surt la lluna i que 
no digui ni piu quan surt el sol? Això és el que fa cada 
dia en Quimet, el gall més ben plantat de la granja, 
però també el més despistat. Sort que els seus amics 
tenen una idea per fer que el quiquiriquic soni quan 
toca...

TEMÀTICA: una història de superació, amistat i 
companyonia.

GÈNERE: narrativa.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: el valor de l’amistat, 
la companyonia, la tolerància, la superació 
d’adversitats.

CLAUS PER A LA LECTURA
El valor d’amistat, la companyonia i la tolerància
En Quimet és el gall més eixelebrat i despistat de la 
granja. Canta quan surt la lluna i no diu ni piu quan 
surt el sol. Tanmateix, els seus amics l’accepten tal 
com és i l’ajudaran a interpretar el seu paper quan 
calgui.

La superació d’adversitats 
Gràcies a una idea ben enginyosa dels seus amics, en 
Quimet aconseguirà centrar-se i cantar quan surt el 
sol i no quan surt la lluna.

El respecte als animals
El pagès està ben content de veure que els seus ani-
mals estan sans. Els animals d’aquesta granja viuen 
en bones condicions, ja que tenen molt d’espai a l’ai-
re lliure i el pagès en té cura.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables a  
www.animallibres.cat.

   La gallina dels quatre ous, relat d’un 
granger malaguanyat que perd tots 
els animals, però que rep un regal ben 
especial: una gallina que pon ous d’or.

   Un barret sense cap, aventura d’un 
barret que se l’emporta el vent, però que 
aconsegueix tornar amb l’amo. 

   Un unicorn, és un unicorn!, llibre sobre la 
història de l’Aire, un animal diferent que 
mira d’esbrinar què és. 

   El conte de la cartera, història entranyable 
en què tot fa referència als canvis i a la 
sortida de la rutina. 


