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No sé llegir. Ni escriure. Bé, una mica. 
Tots diuen que ja n’aprendré, però 
ningú em llegeix res, ni un conte. Mai 
tenen temps. També vull un gos i no 
em deixen. Però una amiga ha tingut 
una idea brillant: i si em faig passe-
jadora de gossos? Això sí, com que 
només tinc sis anys, hauran de ser 
petits...

Carmela Trujillo (Talayuela, Càceres, 
1966) ha publicat llibres infantils i ju-
venils que han merescut distincions 
tant a l’estat espanyol com a l’Amè-
rica del Sud. Aquest és el seu primer 
llibre publicat per Animallibres. 
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FITXA DEL LLIBRE

TÍTOL DE L’OBRA:  
AUTORA:  
IL·LUSTRADOR:  
ANIMALLIBRES

COL·LECCIÓ:  
SÈRIE:   NÚM.:  

ACTIVITATS

1. Com s’anomena la protagonista?

 
2. Qui és la nena del dibuix? Quina relació 

té amb la protagonista?

 
 
 
 

3. Quines coses tenen iguals les dues 
nenes? Encercla-les.

cabells motxilles

sabates estoigs 

samarretes llibretes

joguines
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4. Quants germans té l’Anna?
 Un.   Dos.   Tres.

5. La Penèlope sap escriure paraules molt 
llargues, com batiscaf, però no sap què 
vol dir. Busca o pregunta el significat i 
escriu-lo a continuació.

 
 
 
 

6. Escriu V (vertader) o F (fals).

Els Reis d’Orient entenen les cartes de l’Anna.
La Penèlope sap llegir molt.
Els familiars de l’Anna no tenen temps de llegir-li contes.
La Nela és una gossa gran.
L’Anna dibuixa molt bé.

7. Què va demanar l’Anna als Reis d’Orient? Què li van portar?
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8. Qui diu cada frase? Relaciona.

No és un bon moment, princesa. •

Hi ha nens que són passejadors de gossos. •

És que no sé llegir. •

M’he torçat el turmell. •

9. Com es comuniquen les nenes quan són a casa? Què n’opina la senyora 
Pepa?
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10. I tu, penses que està bé cridar? A qui pot molestar?

 
 
 

11. Abans d’estar jubilada, de què treballava la senyora Pepa?
 D’infermera.   De mestra.   De passejadora de gossos.

12. Observa el dibuix i explica què ha passat i com 
se sent la nena.

 
 
 

13. L’Anna i la Penèlope fan un cartell on la protagonista s’ofereix per passejar 
gossos. Pensa quina feina t’agradaria fer i elabora un cartell.
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14. Per què l’Anna diu a la Penèlope que ja no és la seva amiga?

 
 

15. Com ho solucionen?

 
 

16. Què demana l’Anna a la senyora Pepa a canvi de passejar la Nela?

 
 

17. Què volen dir les nenes quan diuen «mirar com les vaques»?
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18. Relaciona les paraules que tenen el mateix significat.

 inconvenient • • estrany

 aldarull • • desavantatge

 estrafolari • • rebombori

19. La protagonista diu que la Penèlope i ella 
estan sempre dins de l’aigua «com els 
cigrons». Per què utilitza aquesta expressió?

 

 
 
 
 

20. Troba a la sopa de lletres els noms de cinc personatges del llibre.

P A T O C I S R

E V D I A N N A

R X A R R J I C

P E N E L O P E

A N I R E A N P

P R E N S N I R

A B L C D R G I
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21. Fes una llista dels inconvenients i dels avantatges de tenir un gos. Pots es-
criure tant els que l’Anna diu al llibre com els que se t’acudeixin a tu.

AVANTATGES

 

 

INCONVENIENTS

 

 
22. Què és el que més t’ha agradat del llibre? I el que menys?

 
 
 
 

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

Poc 1 2 3 4 5 Molt
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No sé llegir. Ni escriure. Bé, una mica. Tots 
diuen que ja n’aprendré, però ningú em 
llegeix res, ni un conte. Mai tenen temps. 
També vull un gos i no em deixen. Però 
una amiga ha tingut una idea brillant: i si 
em faig passejadora de gossos? Això sí, 
com que només tinc sis anys, hauran de 
ser petits...

Carmela Trujillo (Talayuela, Càceres, 
1966) ha publicat llibres infantils i juvenils 
que han merescut distincions tant a l’estat 
espanyol com a l’Amèrica del Sud. Aquest 
és el seu primer llibre publicat per Anima-
llibres.
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