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«Mama, vull que siguis com un elefant!», 
pensa un dia el Ferran mentre la seva 
mare va atabalada, corrent i fent-lo 
córrer. La frase sembla que no tingui 
sentit, però la mare del Ferran no sap 
que el nen ha après molt dels elefants 
gràcies al seu amic Bombai, un elefantó 
de peluix que el seu tiet Pau li ha dut de 
l’Índia. I com més coses aprèn de la vida 
dels elefants, més li agraden i més ganes 
té de viure com ells. Ho aconseguirà?

Cinta Arasa (Tortosa, 1978) estudià 
 Ciències Polítiques. Escriu des que tenia 
onze anys i no ha deixat mai de fer-
ho. Ha publicat diferents llibres per a 
 infants, entre els quals Missió Trobairitz!, 
també a Animallibres. 
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FITXA DEL LLIBRE

TÍTOL DE L’OBRA:  
AUTORA:  
IL·LUSTRADORA:  
ANIMALLIBRES
COL·LECCIÓ:  
SÈRIE:   NÚM.:  

ACTIVITATS

1. Què li passa a la mare del Ferran que a ell no li agrada?

 
 

2. Explica alguna cosa que no t’agradi de la teva mare i una altra que t’agradi molt.

No m’agrada de la mare  
M’agrada de la mare  

3. Relaciona les activitats que fa el Ferran quan acaba l’escola amb el dia de la 
setmana que fa cada activitat.
 Dilluns • • Competició d’atletisme
 Dimarts • • Claqué
 Dimecres • • Pintura
 Dijous • • Atletisme
 Divendres • • Piano
 Dissabte • • Natació

4. Què fan a l’escola del Ferran quan alguna cosa els preocupa? I tu, què fas 
quan et preocupa alguna cosa? 
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 5. Què li porta el tiet Pau del seu viatge a l’Índia?

 
 6. Quin és el regal que més t’agrada dels que t’han fet mai? 

Qui te l’ha fet?

 
 

 7. Com es diu l’elefantó? Marca la resposta correcta.

 Dubai.  Bombai.

 Hawaii.  Paraguai.

 8. Quines tres coses explica el tiet Pau al Ferran sobre els elefants?

1.  
2.  
3.  

 9. A qui demana ajuda el Ferran perquè la seva mare no vagi corrents a tot 
arreu? 

 
10. Un dissabte al matí, el Ferran i la seva mare van cap a atletisme, però el nen 

s’adona que passa alguna cosa. Què passa?

 
 
 

11. Creus que el Ferran es va deixar l’elefantet a casa a propòsit  
o en realitat se’l va deixar sense voler? 
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12. Explica, pas a pas, tot allò que fas un dia d’escola, 
des que t’aixeques fins que te’n vas a dormir.

 
 
 
 
 
 
 

13. Com comença el Ferran aquesta història? Encercla els adjectius més encertats.
  Alegre  Avorrit  Preocupat
  Trist  Fort  Al·lucinat

• I com acaba?
  Content  Avorrit  Generós
  Divertit  Feliç  Enigmàtic

14. Per què diu el Ferran a la seva mare que vol que sigui com un elefant?

 
 
 

• Què diries a la teva mare? Explica per què.

 Mare, vull que siguis com  
 perquè  
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15. El Ferran diu que ha d’anar veloç com un avió. Completa les següents oracions.

El Ferran és gran com  
La Marta és alta com  
El Manel és prim com  

16. Encercla els noms dels personatges d’aquesta història. 
Carme
Penjoll

Robert
Gínjol

Aran
Clementina

Pau
Lola

• A continuació, explica quina relació tenen amb el Ferran.

  :  
  :  
  :  
  :  

17. El Ferran deixa que la mare l’ajudi a vestir-se. Explica quines coses ja fas tu 
tot sol.
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18. Relaciona els verbs de l’esquerra amb els de la columna de 
la dreta que vulguin dir el mateix.
 Remenar • • Pensar
 Provar • • Tastar
 Afanyar-se • • Moure
 Parlar • • Cavil·lar
 Xerrar • • Donar-se pressa

19. Què diries a la mare del Ferran?

 
 
 
 
 

20. T’ha agradat el llibre? Explica per què. Si no t’ha agradat, explica’n els motius.

 
 
 
 
 
 
 

21. Valora el llibre de l’1 al 5, segons quant t’hagi agradat.

Poc 1 2 3 4 5 Molt
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