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Eulàlia Canal
La nena que només es va
poder endur una cosa
Dibuixos de Valentí Gubianas

La Lena té un problema molt gros i no 
sap com sortir-se’n. Què li pot regalar a 
la seva àvia que compleix 100 anys? Els 
seus companys de classe, i també Juli, 
el mestre, estan disposats a donar-li un 
bon grapat d’idees. Entre tots trobaran 
una solució molt original al seu neguit.

Eulàlia Canal i Valentí Gubianas 
donen vida a una història plena de 
tendresa que és alhora un cant a la 
màgia de llegir, escriure i explicar 
contes. Són autors, entre altres llibres, 
d’Un somni dins el mitjó. 
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ACTIVITATS

1. Contesta aquestes preguntes.
• Com es diu la protagonista?

 
• Per què no es concentra a classe?

 
• Com li diuen al mestre?

 
• Per què el mestre vol saber com és l’àvia de la nena?

 
2. Encercla els noms dels companys de la Lena.

Rània
Kèfir

Paula
Jasmina

Roc
Pau

Andreu
Laia
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3. Escriu vertader (V) o fals (F).

Els cabells de la Lena sempre estan ben pentinats.
L’àvia de la Lena farà 100 anys.
L’àvia de la Lena llegeix tots els dies.
Al final, aconsegueixen resoldre el problema de Pere i els flams.

4. Troba 5 dels regals que proposen els companys de la Lena i escriu-los.

A V E S T I T A M A

B I C I C L E T A S

R A M E T S D E T O

A T F L D O R Q A U

I G U A I N S E L E

L E M I B R U I A X

O L A S U S A R S A

S A E N I N C R E I

B L E S X I N X I T

C A M I N A N T W S

 

 

 

 

 

5. Observa el dibuix i contesta.
• Qui és la nena del dibuix?

 
• Què té a les mans?

 
• Amb qui parla?

 
• De què?
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6. A l’àvia de la Lena li agrada molt llegir. Quines són les teves aficions?

 
 

7. Qui diu cada cosa? Relaciona.

Jo m’hauria amagat tots els 
jocs a les butxaques!

Tinc un problema més 
gran que els flams d’en Pere.

Què t’han semblat les 
propostes dels companys?

8. Relaciona com estaven els cabells de la nena amb què estava fent.
 Ballaven • • Pensar el regal per a l’àvia
 Com signes d’interrogació • • Escriure el conte
 Caiguts i suaus • • Decidir que llegirà un conte a l’àvia
 Fent petits somriures • • Contar la història de l’àvia
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 9. Ajuda els nens a resoldre el problema.

En Pere participa en un concurs de menjar flams a la festa major 
del seu poble. Per batre el rècord s’ha de menjar 100 flams en 10 
minuts. En aquests moments, quan falta 1 minut perquè s’acabi el 
temps, en porta 33. Quants flams li queden per aconseguir-ho?

Li queden   flams per aconseguir-ho.

10. Numera per ordenar la història de l’àvia Maria.

  Però el pare va dir que només podien endur-se una cosa.

  Maria i la seva germana volien endur-se tot el que tenien.

  Maria va decidir agafar un llibre de contes.

  La família de Maria va haver de fugir a França 
per la guerra.

11. Què vol dir que la iaia té la vista cansada? 
Marca l’opció correcta.

 Que no s’hi veu bé perquè no dorm prou
  Que els ulls estan esgotats de tant de 
parpellejar
 Que no s'hi veu bé a causa de l’edat
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12. Completa.
 pati   satisfet   rínxol   dreta   interrogant 

Tots van córrer al  . L’última a sortir va ser la Lena. En Juli va 

veure    com damunt l’orella esquerra un 

   li dibuixava un somriure llarg, però 

després va veure a l’orella    un altre rínxol 

que s’havia embullat amb un nou  .

13. Per què se li forma a la Lena un nou interrogant quan està sortint d’escola? 
Què creus que està pensant?

 
 
 

14. La protagonista escriu un conte a la seva àvia perquè li agrada molt llegir. 
• Què podries regalar a aquestes persones?

• Un avi al qual agrada dibuixar:   
• Un nen que juga a tennis:   
• Una dona que adora el cinema:   

15. I a tu, què t’agradaria que et regalessin? Per què?
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16. Creus que a l’àvia Maria li agradarà el regal? Per què?

 
 
 

17. Pensa un altre títol i un altre dibuix per a la coberta del llibre.

18. Pinta la puntuació de l'1 al 5 segons quant t'hagi agradat llegir La nena que 
només es va poder endur una cosa.

Poc 1 2 3 4 5 Molt
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