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ACTIVITATS

1.  Com es diu la cartera?
 Natàlia.   Eulàlia.   Mercè.   Teresa.

2. Explica què t’agradaria ser quan siguis gran i per què.

 

 
3. Quin mitjà de transport fa servir 

la cartera per treballar?
 Moto.
 Patinet.
 Furgoneta.
 Bicicleta.



1. 3

4. Completa.
 gràcies    núvols    paquets    cares 

•  Repartia   que anaven adreçats a tota mena de personatges 
de conte.

•  Ells aclucaven l’ullet i li donaven les  .

•  Però quan veien què hi havia dins els paquets les   canviaven.

•  L’endemà el dia es va llevar clar i amb olor de net. Els   havi-
en marxat i el sol lluïa rialler.

5. Un dia la cartera s’equivoca repartint els paquets perquè  
 

6. I com s’ho prenen els personatges que reben els paquets equivocats? Marca 
la resposta correcta.

 S’enfaden molt amb ella perquè els agrada rebre sempre el mateix.
 Es posen molt contents de rebre coses noves.

7. Encercla els noms dels personatges d’aquest conte que reben algun paquet. 

Pinotxo Micky Mouse Caputxeta Capità Garfi

Ventafocs Porquet Drac Patufet

Hansel Fada El gat amb botes Blancaneu

8. La cartera està en un embolic ben gran. Com se li ocorre arreglar-ho?
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9. Fes una invitació als convidats a la festa que vol organitzar la cartera.

10. La festa de la cartera fou espaterrant. 
• Pensa en altres paraules que serveixen per descriure una festa.

 fantàstica    divertida 

 

11. Què volen dir les sigles OMC?
  Organització Municipal de Curio-
sitats.
 Ordres Minúscules de la Cartera
 Organització Mundial dels Contes.
 Origen Modern dels Corredors.

12. Completa.

El personatge principal d’aquesta història és  
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13. Relaciona cada personatge amb allò que li correspon.
La Caputxeta • • casetes

En Patufet • • espasa
Els tres porquets • • sabata

Ventafocs • • moneda
Fada • • cistella

Sant Jordi • • vareta

14. Doncs, com que aquest llibre va de canvi d’històries, dibuixa dos dels per-
sonatges de dalt amb algun dels elements que no són els dels seus contes 
populars.

15. Aquest conte parla de canviar les històries tradicionals 
i fer que siguin diferents.
•  T’agrada llegir moltes vegades una mateixa història que 

t’hagi agradat o prefereixes anar descobrint històries 
noves i diferents. 
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16. Aquest que acabes de llegir és el conte d’una cartera, però i si fos el conte 
d’una veterinària, o d’una perruquera, o d’una mestra, o d’una policia... Pen-
sa què passaria i escriu-ho a continuació.

 

 
17. Escriu el nom de cada personatge a sota seu.

    

18. Explica per què t’ha agradat o no t’ha agradat El conte de la cartera.

 

 



Proposta didàctica  
referida al llibre  
El conte de la cartera 
ISBN: 978-84-17599-58-4
© Animallibres, SL
© Amparo Sena
Il·lustracions d’Àfrica Fanlo

La Mercè somia ser pintora, tot i que és 
feliç anant amunt i avall amb la bicicleta, 
repartint paquets. Ara que, últimament, 
s’ha adonat que ningú no està content 
amb el que els porta. Fins que un dia 
de pluja tot s’embolica: la princesa està 
encantada amb l’espasa nova, sant Jordi 
xala amb la vareta màgica i la Caputxeta 
al·lucina amb el llibre d’encanteris. En 
canvi, el bruixot està ben empipat...
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