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ACTIVITATS PER A ABANS DE LA LECTURA

FITXA DE LECTURA

TÍTOL DE L’OBRA:  
AUTORA:  
DIBUIXOS:  
EDITORIAL ANIMALLIBRES

COL·LECCIÓ:   NÚM.:  

1. Observa la coberta i respon.

• Quins personatges hi apareixen?

 

• Què fa el noi?

 

• De què creus que tractarà el llibre?
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2. Llegeix l’argument del llibre i contesta.

• De què té por el protagonista?

 
•  Com creus que aconseguirà vèncer el drac que té 

a la panxa i que li roba la memòria? 

 

LÍNIA DE LECTURA

1. Explica qui és el narrador de la història i descriu-lo.

2. Respon a les preguntes següents:

• Quin paper representa en la funció de l’escola?

• Quins altres papers representen els seus companys i companyes?

3. El teatre és per a...

 la festa de Nadal.

 la festa de fi de curs.

 la festa de Carnestoltes.
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4. Per què no pot dir la seva frase?

5. Escriu V o F segons si les afirmacions següents són certes o falses.

  La mestra li diu que no es preocupi i que si no li surt un altre farà el 
seu paper.

 La seva mare li diu que plorar és de ximplets.

 Li agrada molt el teatre.

 El protagonista prefereix ser núvol per estar darrere i no parlar.

6. Observa la il·lustració i explica què passa.

 

7. A qui ha de buscar?

 A un núvol de cotompel.

 A una estrella brillant.

 A la lluna.
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8. Encercla les paraules que descriguin millor el protagonista de Tinc un drac 
a la panxa.

nerviós tímid sensible valent

 sorollós entremaliat rondinaire 

9. Escriu la frase que posa els pèls de punta al protagonista.

Digue# tu,
?

10. Observa la il·lustració i explica què passa.

 

11. Què li va passar a l’aniversari del seu avi?

 

12. Què té a veure això amb el drac?
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13. On era la lluna? Escriu la frase del nostre protagonista.

 

14. A qui li diu la seva mare que tem la por? Per què? 

 

15. Estàs d’acord amb el diu que la mare del protagonista? Per què?

16.  Escriu l’estrofa que més t’hagi agradat de Tinc un drac a la panxa.
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17. Quina part del llibre t’ha agradat més? Per què?

18. Marca els adjectius que consideris més adients per a Tinc un drac a la panxa.

 trepidant

 avorrit

 tendre

 educatiu

 misteriós

 divertit

 emocionant

 absurd

 realista

19. Quina és la teva pitjor por? Què pots fer per vèncer-la?

 

20. Recomanaries la lectura de Tinc un drac a la panxa als teus companys i 
companyes? Per què?

21. Puntua el llibre segons quant t’hagi agradat.

POC 1 2 3 4 5 MOLT



Tinc un drac a la panxa
S’està preparant una funció de teatre a 
l’escola i el nostre protagonista té por de 
parlar en públic. Pensa que té un drac a la 
panxa que el mossega i li roba la memòria, 
per això no es recorda de la frase que ha de 
dir quan li preguntin: «Digues tu, estrella 
brillant, saps on puc trobar la lluna?». Com 
aconseguirà vèncer un drac tan terrible?

Quadern didàctic
referit al llibre
Tinc un drac a la panxa
(ISBN: 978-84-17599-00-3)
© Anna Camilleri
©  Animallibres, SL 

www.animallibres.cat

Beatriz Berrocal
(Zamora, 1962) és una escriptora de literatura infantil i juvenil, així 
com de literatura per a adults. Compagina la feina com a infermera 
amb l’escriptura i ha rebut diversos premis per la seva obra. Tinc un 
drac a la panxa és el primer llibre que publica a Animallibres. 

Lucía Serrano
(Madrid, 1983) ha estudiat Belles Arts i, quan va acabar la carrera, 
es va traslladar a Barcelona, on segueix vivint avui dia. En aquest 
temps ha publicat molts contes, i ha rebut diversos premis: Premi 
Fundació Cuatrogatos el 2016, per El bany de Carlota, o Premi Jun-
ceda el 2012, per En blanc, entre d’altres. A Animallibres també ha 
publicat l’àlbum il·lustrat La nena huracà i el nen esponja.


