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LA PASSIÓ DE LLEGIR
Anna Moner

Ambaixadora de la Lectura / Fundació pel Llibre i la Lectura

La passió de llegir / Anna Moner

L

ES PRIMERES LECTURES DIFÍCILMENT S’OBLIDEN.
Sobretot, si són lectures que emocionen, colpeixen,
proporcionen plaer, descobreixen nous mons o fan albirar
horitzons diferents als habituals. Perquè, com diu l’escriptor

italià Italo Calvino a Si una nit d’hivern un viatger, “LLEGIR ÉS ANAR
A L’ENCONTRE D’ALGUNA COSA QUE ESTÀ A PUNT DE SER I QUE
NINGÚ NO SAP ENCARA QUE SERÀ”. Una afirmació ben certa, ja que

som els lectors els qui interpretem el significat d’allò escrit, els qui,
en definitiva, donem el sentit últim al text. Així, a mesura que passem
els fulls i ens n’apropiem del contingut, adquirim coneixements sobre
nosaltres mateixos i el nostre entorn. Uns coneixements fonamentals
per a entendre amb més claredat qui som i on som.
Sempre que comencem un llibre, CAL QUE DEIXEM QUE LES
PARAULES ENS ATRAPEN, QUE ENS BRESSOLEN, QUE ENS
PORTEN DE LÍNIA EN LÍNIA, DE PÀGINA EN PÀGINA, FINS QUE
ACONSEGUIM FER-LO NOSTRE, VIURE’L. Només així, quan el
tornem a agarrar, potser en el moment que cada dia destinem a la
lectura, tindrem la sensació, ben real, que els personatges ens estan
esperant impacients, tal vegada amb la mateixa impaciència que
experimentem nosaltres, en el punt exacte on havíem parat de llegir.
Perquè l’existència dels personatges depèn únicament de nosaltres,
els lectors.
ELS LLIBRES TENEN LA CAPACITAT DE PARLAR-NOS DE MANERA
ÍNTIMA, A CAU D’ORELLA. Per això la tranquil·litat i el silenci
són tan importants durant les estones en què gaudim de la seua
companyia. I per tal d’aconseguir-ho, sovint tenim un lloc on lliurarnos a la lectura, un lloc on submergir-nos de manera intensa en altres
12
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vides, sense interferències de cap mena. Un lloc confortable on aïllarnos i concentrar-nos en aquesta activitat única, que ens ofereix la
possibilitat de fruir d’històries i experiències diverses i refugiar-nos
dels maldecaps quotidians.
Tal com assenyala l’escriptor argentí Alberto Manguel, “ES POT
LLEGIR AMB AVIDESA, SENSE ATURAR-SE EN EL DETALLS, O
EXPLORAR EL TEXT PER A PODER ENTENDRE EL SEU OBSCUR
SIGNIFICAT, TROBANT PLAER EN EL SO DE LES PARAULES, O
EN TOT ALLÒ QUE SOSPITEM QUE POT AMAGAR-SE EN LES
PROFUNDITATS DE LA HISTÒRIA”. Siga com siga, llegim. Llegim
per a continuar somiant, llegim per a enlairar-nos per damunt de
les misèries que ens assetgen cada dia, llegim per a ser més crítics,
llegim per a adquirir les eines amb les quals construir i defensar el
món en què volem viure, llegim per a ser més lliures, perquè ningú
no puga tallar-nos les ales. Llegim per a viure! Perquè —va asseverar
Joan Fuster— “llegir no és fugir, llegir és seguir vivint, i cadascú ho fa
a la seua manera”.
LLEGIM!
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ENSENYAR ÉS COMPARTIR. DE LES LLETRES AL CONTE FALLER
Rosa Benet

Fallera de l’AC Falla El Mocador de Sagunt

Ensenyar és compartir. De les lletres al conte faller / Rosa Benet

LLETRES
PARAULES
FRASES
PARÀGRAF
CONTE
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LES LLETRES
Les lletres són cadascun dels SIGNES QUE REPRESENTEN ELS SONS
D’UN LLENGUATGE, un signe gràfic per designar un o més sons. El
conjunt de lletres usades en una llengua formen el seu alfabet. Les
lletres s’ordenen de manera fixa per ordre alfabètic i cadascuna rep
un nom que la diferencia de la resta.
L’ordre alfabètic:

Ensenyar és compartir. De les lletres al conte faller / Rosa Benet

LES PARAULES
Les paraules són la unitat superior a les lletres, i les podem definir
com un CONJUNT DE LLETRES AMB SENTIT, entre dos espais.
Per exemple: formem una paraula amb les lletres F, C i O... Quina

podria ser? FOC.

T’atreveixes a jugar al joc de formar paraules falleres?

LL B R T I E
A A F LL
P T R D E A
A E A F LL R
A A S C L
U M F
A C M S I
M C D R O A O
T E L C S A M
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LES FRASES
La frase és un CONJUNT DE PARAULES AMB SENTIT COMPLET, que
està marcada per dues pauses. Segons la modalitat oracional, és a dir,
la intenció del parlant les frases poden ser:

ENUNCIATIVES
Expliquen o introdueixen un fet.
Per exemple: “El faller tira petards”.

INTERROGATIVES
Pregunten alguna cosa.
Per exemple: “Quan es crema la falla?”

EXCLAMATIVES
Expressen una emoció.
Per exemple: “Quin fred que fa en falles!”

EXHORTATIVES
Ordenen a algú.
Per exemple: “Per favor, seu a la cadira”.
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Les més comunes són les frases enunciatives... Així doncs, anem a
construir frases enunciatives unint els conceptes...
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QUI HO FA?

QUÈ FA?

QUINA COSA FA?

L’artista

confecciona

la mascletà

El nen

planta

el vestit

L’indumentarista

escriu

versos

El pirotècnic

juga

al casal

El poeta

encén

la falla

ELS PARÀGRAFS
El paràgraf és la unitat superior a la frase i immediatament inferior
al conte o text. COMENÇA AMB LLETRA MAJÚSCULA I SE SEPARA
DELS ALTRES PARÀGRAFS PER UN PUNT I A PART.
Cada paràgraf ha de tenir una mida adequada (no ha de ser ni
massa curt ni massa llarg). LA SEUA FUNCIÓ ÉS ORGANITZAR LA
INFORMACIÓ DEL TEXT O CONTE. La informació en els paràgrafs
es pot estructurar de diverses maneres, però, en general, segueix el
següent esquema:
•

Frase inicial que introdueix la idea o tema.

•

Frase de desenvolupament que s’organitzen entorn al tema.

•

Frase final o de cloenda que tanca el paràgraf amb un comentari
de recapitulació.

EL CONTE
EL CONTE FALLER ÉS UN GÈNERE LITERARI EN PROSA D’EXTENSIÓ
GENERALMENT BREU I CARACTERITZAT PER LA NATURA FICTÍCIA
DELS FETS NARRATS, ON LA TEMÀTICA PREDOMINANT SÓN LES
FALLES. Té un caràcter de diversió i també l’hem utilitzat amb els
infants com un instrument didàctic.
El conte faller, com qualsevol conte de temàtica fallera, ha d’estar ple
de fantasia, de somnis i d’imaginació.
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Està format per paràgrafs, els paràgrafs per frases, les frases per
paraules i les paraules per lletres de l’alfabet.
I dit açò..., VOLEU SABER COM ES FA UN CONTE FALLER?
PAS 1: QUÈ NECESSITEM?
Per a crear un bon conte faller necessitem tot açò... Anota-ho!
•

Fantasia, somnis, il·lusió i moltíssima imaginació.

•

Signes de puntuació: ,.()-¿?!:

•

Saber d’ortografia.

•

Vocabulari faller. Anota unes quantes paraules: petard, falla, llibret,
estendard, casal… En aquest article podràs consultar-ne moltes.

PAS 2: PLUJA D’IDEES.
Com que ja sabem què necessitem per escriure un conte sobre falles,
que és la temàtica elegida, ara és el moment que anotes tot el que et
passe pel cap.
PENSA sobre el que vols escriure. Què passarà en la història?
REFLEXIONA quins seran els teus personatges. Qui estarà en la
història?
RUMIA en quin lloc passarà la història. On passarà la història?
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PAS 3: ESTRUCTURA LES IDEES.
Ara que ja tenim com a temàtica les Falles, i que has pensat sobre
què escriure, quins seran els personatges i on passarà la historia,
és el moment de fer un esquema del teu conte en tres punts: inici,
desenvolupament o nus i desenllaç.
INICI:
Comencem pensant en l’inici, és a dir, on tindrà lloc la història que
expliquem. Cal que decideixes on passarà la història, quins en seran
els protagonistes, etc., i que ho expliques breument.
DESENVOLUPAMENT O NUS
En tots els contes els protagonistes han de superar algunes
dificultats. Explica’ns què està passant?
Inventa’t una situació i pensa com es podria resoldre.
DESENLLAÇ
En aquest apartat del conte es resolen totes les situacions. Sabrem si
el protagonista aconsegueix superar tots els perills...
Has pensat en un final feliç o aquesta història no acaba massa bé?
Explica’ns com els ha anat als teus personatges.
Si vols ajuda, ací et deixe unes FRASES PER A COMENÇAR I ACABAR
EL TEU CONTE FALLER:
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COM COMENÇAR?
Era una vegada...
En la Falla hi havia...
Una vegada fa molts anys...
COM ACABAR?
Conte contat, conte acabat.
I això és tan veritat com que el conte s’ha acabat.
I van viure feliços molts i molts anys.
I per finalitzar VOS DEIXEM UN EXEMPLE DE CONTE FALLER. CADA
INFANT DE LA FALLA HA ESCRIT UN PARÀGRAF… Els personatges,
el lloc, com comença i com acaba, ho han elegit ells i elles. Espere que
vos agrade!
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L’ERA FALLERA DE BOB ESPONJA I ELS SEUS AMICS
Això diu que era Bob Esponja que vivia a Sagunt, i va decidir apuntarse a la Falla el Mocador juntament amb els seus amics Blancaneus i
Sky.
Un divendres de gener, en una reunió, Bob Esponja va proposar per
al primer diumenge de febrer fer una paella per a dinar al casal.
Blancaneus i Sky el recolzaren, igual que la resta fallers. Quan arribà
eixe diumenge, feren la paella i van parlar de la cavalcada i de què
farien la setmana de falles.
Però el que no sabia la gent del poble és que Bob Esponja, Sky,
Blancaneus i la resta de fallers estaven fent la falla i pintant-la. Quan
va arribar la plantà, la varen plantar i, com que plovia molt, es va caure.
Estaven molt tristos i ploraven, però el que no sabien és que a les sis
de la matinada va anar una fada i amb la seua vareta màgica va alçar
la falla.
A les set de la matinada, en la despertà, tots els xiquets i xiquetes
anaren amb Bob Esponja i els amics a tirar petards a la falla per a
celebrar que estava alçada.
Bob Esponja i els seus amics Blancaneus i Sky cuidaven els xiquets i
xiquetes de la falla.
El dia dels premis, tota la falla inclosos Bob Esponja, Blancaneus i
Sky, varen anar a pels premis. Guanyaren el primer premi a la millor
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falla. El dia de l’ofrena varen anar a vestir-se a casa Blancaneus, i
com que Sky va perdre la seua mantellina perquè és molt despistada,
Blancaneus, que en tenia dues, li’n va prestar una perquè poguera
portar-li flors a la verge. Quan arribaren a la verge, li donaren els rams
i se n’anaren a casa a canviar-se de roba.
El dia de Sant Josep,
Bob Esponja i els seus
amics es varen alçar
molt prompte per
anar a la despertà.
Varen anar per molts
carrers diferents
de Sagunt i varen
tirar molts petards.
S’ho varen passar de
meravella. Quan es va
fer de nit, varen posar
traca per a cremar la
falla.
I començà un nou
any...
Conte contat, conte
acabat.

26

ACTIVITATS:
Hem comprés el conte sobre falles? RESPON LES SEGÜENTS
PREGUNTES SOBRE EL CONTE:
1. Quins són els personatges del conte?

2. Per què estaven tristos Bob Esponja i els fallers de la falla el dia de
la plantà?

3. A qui li deixa Blancaneus una mantellina el dia de l’ofrena?
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4. Quin premi obté la falla?

5. Quin dia es crema la falla?

6. Com passen els esdeveniments? Ordena els esdeveniments per
ordre cronològic segons la història del conte.
CREMÀ
PLANTÀ
OFRENA
LLIURAMENT DE PREMIS
FER LA FALLA

7. Pinta la fada, que amb la seua vareta màgica va alçar la falla el dia
de la plantà.
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8. Escriu el teu conte faller:
TÍTOL

AUTOR/A

INTRODUCCIÓ
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NUS O DESENVOLUPAMENT
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DESENLLAÇ

34

FES UN DIBUIX PER IL·LUSTRAR EL TEU CONTE

Ensenyar és compartir. De les lletres al conte faller / Rosa Benet

1. Quina és la temàtica del conte?

2. Qui és el personatge principal de la teua història?

3. On es desenvolupa el conte que has escrit?

4. Quants paràgrafs té el teu conte?
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CONTACONTES
La xicalla

Infants
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BELLA I BÈSTIA...
LUZ MORTE (8 ANYS)

H

i havia una vegada una xiqueta que s’anomenava Bella,
i era Fallera Major de la Falla el Mocador. Bella era molt
guapa i molt simpàtica, tenia el cabell negre i els ulls grans
i obscurs.

El seu president era Bèstia, que al principi era un poquet malhumorat
i no li li agradava agafar del braç Bella en els passacarrers.
Un dia, en la falla havien de fer una paella, i no hi havia ningú que la
fera, perquè tots estaven ocupats. Bèstia va proposar fer ell la paella, i
tots els fallers, Bella inclosa, estaven molt contents amb Bèstia.
Des d’eixe dia, en el qual Bèstia va fer la paella i van gaudir-ne tots,
ell començà a ser més simpàtic, i a voler agafar Bella del braç en els
passacarrers.
Conte contat, conte acabat.

ESCRIU!

Arracades
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ESCOLTA EN ÀUDIO EL CONTE
AMB EL TEU LECTOR DE QR
ACTIVITATS
1. Qui són els protagonistes principals del conte?

2. Com era Bella?

ESCRIU!

Bengala

Contacontes / La xicalla

3. Qui era el president de la falla?

4. Qui va fer la paella en el conte?

5. En quina frase final acaba el conte?

ESCRIU!

Casal
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6. Assenyala el camí pel qual es trobaran Bella i Bèstia.

ESCRIU!

Davantal

Contacontes / La xicalla

EL GOS EN LA FALLA
MARTA GRACIA RÍOS SOTO (10 ANYS)

E

ra una vegada un gos que es volia apuntar a la Falla El
Mocador.
Va anar a la falla a apuntar-se i va conéixer molts amics, i

li varen dir que en la falla feien moltes activitats... El gos, durant tot
l’any, va anar a tot el que es feia: tallers, paella amb tots els de la falla,
jocs...
Al gener va ser la presentació, i es va vestir de faller. Feren
passacarrer per anar a per les falleres majors i, quan l’anomenaren les
presentadores, va pujar tot pagat amb el seu vestit i el mocador al cap.
El gos era molt feliç a la falla...
Conte contat, conte acabat.

ESCRIU!

Espardenya
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ESCOLTA EN ÀUDIO EL CONTE
AMB EL TEU LECTOR DE QR
ACTIVITATS
1. Qui és el personatge principal del conte?

2. Quines activitats fan en la falla?

ESCRIU!

Falla

Contacontes / La xicalla

3. En quin mes de l’any és la presentació?

4. A quina falla pertany el gos?

5. Estava content el gos en la falla?

ESCRIU!

Germanor
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6. Pinta el protagonista del conte.

ESCRIU!

Història

Contacontes / La xicalla

FA MOLTS ANYS, VAIG TINDRE UN SOMNI...
SOFIA ESPUIG AMB L’AJUDA DE SA MARE (3 ANYS)

U

na vegada, fa molts anys, vaig tindre un somni... Jo era una
gosseta, i formava part d’una família que estime molt, la
patrulla canina fallera. Era fallera de la millor falla del món,
la falla El Mocador.

El meu germà es va presentar a president i jo volia ser fallera major. I
ho vaig aconseguir.
La família Pig, que feia les millors paelles del món, també eren fallers
del Mocador. Tots els diumenges feien paella, i anàvem al casal. Les
paelles estaven boníssimes i les menjàvem molt a gust.
Tots gaudíem com si fórem família, ho passàvem molt bé tots els
fallers junts.
Quan van arribar falles, va vindre Spiderman a plantar la falla, i no
vam necessitar grua, perquè eixe any teníem la falla molt gran.

ESCRIU!

Indumentària
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ESCOLTA EN ÀUDIO EL CONTE
AMB EL TEU LECTOR DE QR

En eixes falles, vam gaudir molt tots els fallers i falleres junts. Es
respirava molta alegria en els fallers... i jo estava molt a gust al casal.
Arribà la cremà, i jo no em pose trista... perquè la falla es cremà, però
amb llàgrimes d’alegria ens vam mirar tots agafats de la mà i vàrem
dir: “Fins l’any que ve...”
Conte contat, conte acabat.

ESCRIU!

Joia

Contacontes / La xicalla

ACTIVITATS
1. Quin dia de la setmana anaven els protagonistes al casal a menjar
paella?

2. Quina família feia unes paelles que estaven boníssimes?

3. Quin personatge ajudà a plantar la falla el dia de la plantà?

ESCRIU!

Kiwi
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4. Quina frase pronuncien els protagonistes quan es crema la falla?

5. Quin és el títol del conte?

ESCRIU!

Llibret
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JÚLIA I LA PATRULLA CANINA AL MOCADOR
JÚLIA MORTE AMB L’AJUDA DE SON PARE (4 ANYS)

U

na vegada, fa molts anys, hi havia una patrulla canina
que volia sentir el sentiment faller. Aleshores, com que a
Patrullilàndia coneixien una senyoreta que li deien Júlia,
decidiren consultar-li com formar part d’una comissió

fallera.

Júlia els va explicar com podien fer-se fallers. A més a més, els contà
que ella gaudia molt en la seua comissió la setmana fallera.
Com que a la patrulla canina li va agradar tot el que els va contar
Júlia, li demanaren també consell de com fer-se fallers i què podien
fer per formar part de la comissió de la seua comissió.
Júlia va parlar amb Rosa Carot, que és l’encarregada del cens de la
comissió del Mocador, perquè apuntara la patrulla canina a la falla i
els donara d’alta en el cens.

ESCRIU!

Mocador
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ESCOLTA EN ÀUDIO EL CONTE
AMB EL TEU LECTOR DE QR

Com que en el Mocador sempre hi havia opció per a ser Fallera Major,
una vegada ja estaven censats, en una reunió decidiren nomenar
Fallera Major 2018 tots els components de la patrulla.
La patrulla i la seua amiga Júlia van ser molt feliços al Mocador...
I així acaba el conte d’esta patrulla tan bonica...
Conte contat, conte acabat.

ESCRIU!

Negrilla

Contacontes / La xicalla

ACTIVITATS
1. Qui ajuda la patrulla canina a ser fallers?

2. On viu la patrulla canina?

3. Qui és l’encarregada del cens al Mocador?

ESCRIU!

Ofrena
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4. Què els conta Júlia als seus amics de la patrulla perquè siguen fallers?

5. A qui van elegir Fallera Major 2018 al conte?

ESCRIU!

Pinta
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6. Troba les següents paraules del conte a la sopa de lletres:
Júlia, cens, mocador, feliç, patrulla, comissió, faller.
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ESCRIU!

Quadrat
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7. Pinta la il·lustració.

ESCRIU!

Ram

Contacontes / La xicalla

LA FALLA
MARIA VERDÚ (8 ANYS)

E

ra una vegada Bob Esponja, Sky i Cheis que s’apuntaren a la
falla. Estaven molt contents perquè s’hi feien moltes coses... i
perquè van elegir a Sky fallera major i Cheis president.

Van fer paella per a dinar un dissabte i després feren festa per
celebrar l’elecció.
Els dies que tenien presentació els amics Sky i Cheis dormien a casa
de Bob Esponja, que els ajudava a vestir-se i a pentinar-se.
La setmana de falles, Sky i Cheis dormiren tota la setmana en casa
de Bob Esponja, perquè els xiquets i xiquetes anaven allí a tirar-los
petards.
El dia de la cremà, cremaren la falla..., contents perquè ho havien

passat molt bé.
Conte contat, conte acabat.

ESCRIU!

Sabata
56

ESCOLTA EN ÀUDIO EL CONTE
AMB EL TEU LECTOR DE QR
ACTIVITATS
1. Anomena tres personatges que s’apuntaren a la falla.

2. On dormien Sky i Cheis la setmana fallera?

ESCRIU!

Tro

Contacontes / La xicalla

3. Qui pentinava i vestia Sky i Cheis?

4. Qui era la fallera major? I el president?

5. Quin dia de la setmana van fer paella per celebrar l’elecció?

ESCRIU!

Universal
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6. Ordena els dies de la setmana:
Diumenge, divendres, dilluns, dimecres, dijous, dimarts, dissabte.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ESCRIU!

Ventall

Contacontes / La xicalla

LA FALLA DE PEL·LÍCULES
MARIA MORTE (8 ANYS)

U

na vegada, a la Falla el Mocador, hi havia una xiqueta
que s’anomenava SÓC LLUNA. A més eren fallers també
Rapuncel i Bob Esponja, entre altres.

SÓC LLUNA era una fallera molt moderna i en els passacarrers anava
amb patins vestida de fallera.
Elsa i Anna també es van apuntar a la falla de SÓC LLUNA i, només
anar al casal, Elsa va congelar la seua amiga Rapuncel.
Bob Esponja vivia en una pinya baix enfonsada a la mar. Una nit de
la setmana de Falles, Manu va anar a sopar amb Bob Esponja al Mc
Donals i es va quedar a dormir a sa casa.
El dia de la plantà se li va caure una dent a Bob Esponja i va anar el
Ratolí Pérez nadant a la nit mentre dormia a sa casa.

ESCRIU!

Watt
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ESCOLTA EN ÀUDIO EL CONTE
AMB EL TEU LECTOR DE QR

La falla tenia fallers de pel·lícules, tan especials i moderns que eren
molt feliços quan estaven al casal junts.
Conte contat, conte acabat.

ESCRIU!

Xaranga

Contacontes / La xicalla

ACTIVITATS
1. Anomena fallers del Mocador que són personatges de pel·lícules?

2. Qui fa els passacarrers amb patins?

3. On vivia Bob Esponja?

ESCRIU!

Yuppie
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4. Qui va a sopar al McDonals?

5. A qui se li cau una dent?

ESCRIU!

Zero

Contacontes / La xicalla

LA FALLA DISNEY
ANA GOMIS GASPAR (14 ANYS)

U

na vegada, fa molts anys, a Sagunt no vivien persones,
sinó que vivien els personatges Disney. Quan va arribar
la setmana fallera, van muntar entre tots els personatges
la falla, però, per desgràcia, va caure un llamp molt a prop

d’ella. El llamp provocà fum i foc. El foc començà a propagar-se, molt
ràpidament, apropant-se a la falla.
Quan estava a uns mil·límetres dels ninots, Elsa se’n va adonar,
va congelar el foc i la falla es va salvar. Tots els ninots quedaren
perfectes. I la pogueren cremar tots els personatges reunits el dia de
la cremà.

Passada la setmana fallera, quan ja s’havien acabat les falles, Rataui
va preparar un dinar molt especial per a celebrar que s’ho havien
passat d’allò més bé.
Conte contat, conte acabat.

ESCRIU!

Agulles
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ESCOLTA EN ÀUDIO EL CONTE
AMB EL TEU LECTOR DE QR
ACTIVITATS
1. A quin poble es desenvolupa la història?.

2. Què va fer Elsa per evitar que es cremara la falla?

ESCRIU!

Bombeta
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3. Qui preparà un dinar especial passada la setmana fallera?

4. Què provocà fum i foc, que es propagava cap a la falla?

5. Què celebraren en el dinar especial de després de la setmana de falles?

ESCRIU!

Cremà
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6. Saps què és un mil·límetre? Aprén l’escala mètrica...
Megàmetre

1.000.000 metres

Decímetre

0,1 metres

Quilòmetre

1.000 metres

Centímetre

0,01 metres

Hectòmetre

100 metres

Mil·límetre

0,001 metres

Decàmetre

10 metres

Micròmetre

0,000001 metres

7. Pinta els llamps que quasi cremen la falla que plantaren els
personatges Disney a Sagunt.

ESCRIU!

Dolçaina

Contacontes / La xicalla

LA POLSERA DE LA SORT
CARLA VILLARROYA TORRES (12 ANYS)

H

i havia una vegada en un poble on quasi tota la gent era
pobra una xiqueta anomenada Sara.
Sara era una xiqueta graciosa, divertida i pobra. A Sara

li agradava jugar i cantar, per això anava tots els dies a jugar al
descampat del poble. Sara tenia un somni que era ser fallera major
infantil de qualsevol falla, però els seus pares no podien pagar una
falla en la qual Sara fóra fallera major infantil. Els pares de Sara
només podien pagar el menjar, la beguda, la casa, el col·legi de Sara i,
de tant en tant, una papereta de loteria.
Sara, tots els dies després d’eixir d’escola, anava a comprar pa, i si els
seus pares havien comprat loteria passava per la tenda de loteria per
veure si li havia tocat alguns diners.
Un dia, mentre anava a pel pa, un home li va dir:
—Bon dia, xicona.

ESCRIU!

Estendard
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ESCOLTA EN ÀUDIO EL CONTE
AMB EL TEU LECTOR DE QR
—Bon dia —contestà ella.
—Vols quedar-te una polsera d’aquestes? —va preguntar ell.
—D’acord —va respondre ella.
Mentre Sara se n’anava, pensava que per què eixe home li hauria
regalat una polsera tan bonica. Sara va arribar a casa, però als seus
pares no els va dir res de la polsera.
L’endemà va tornar a passar per la paradeta de l’home, a preguntar-li
per a què servia la polsera, i ell li va dir que servia per donar sort. Ella,
corrents, va anar a la tenda de loteria i va comprar-hi una papereta
dels seus estalvis.

ESCRIU!

Faixa
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L’endemà va anar a comprovar si li havia tocat, i la xica de la tenda li
va dir:
—Enhorabona! T’ha tocat l’euromilió.
Ella quasi ni s’ho creia. Va anar a casa corrents a dir-los als seus
pares això dels diners. Els seus pares, emocionats, varen arreplegar
els diners i varen apuntar Sara a la falla.
Ella estava molt feliç. Els pares, per l’aniversari de Sara, que era un
poc abans de les falles, li varen regalar el vestit de fallera blau, i
també li regalaren poder ser fallera major infantil.
L’endemà de la cremà, Sara havia d’agafar un ninot per emportar-se’l
a sa casa, i va agafar una nena que tenia una polsera a la mà, com la
polsera que li va regalar l’home de la paradeta.
Sara va ser feliç per a tota la seua vida.

ESCRIU!

Gremi
70

ACTIVITATS
1. Qui és la protagonista principal del conte?

2. Quin era el somni de Sara?

3. Què feia Sara tots els dies després d’eixir d’escola?

ESCRIU!

Humà

Contacontes / La xicalla

4. Què li varen regalar els pares a Sara per al seu aniversari?

5. On anava Sara a jugar tots els dies?

6. Com era Sara?

ESCRIU!

Igualtat
72

7. Troba les següents paraules del conte a la sopa de lletres:
Polsera, regal, anys, jugar, somni, sort, mocador, Sagunt.
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ESCRIU!

Jupetí

Contacontes / La xicalla

UN SOMNI FALLER
DANIELA VILLARROYA TORRES (12 ANYS)

H

i havia una vegada, en un poble anomenat Canet, una
xiqueta que li deien Júlia. Júlia era una xiqueta divertida,
llesta, i que li agradava jugar, ballar i cantar.

Un dia, per la televisió va veure una cosa molt estranya, una cosa que
mai no havia vist. Va deixar de jugar, la seua atenció se centrà en unes
imatges que eixien per la televisió, unes dones amb unes vestimentes
diferents.
Quan era l’hora de sopar, mentre sopaven, la mare li va preguntar què
havia estat fent tota l’estona. Júlia li va dir que havia estat mirant a la
televisió una festa anomenada Falles.
La mare es va quedar sorpresa perquè Júlia només tenia cinc anys, i
mai no l’havia vist mirant el canal de les falles.

ESCRIU!

Karate
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ESCOLTA EN ÀUDIO EL CONTE
AMB EL TEU LECTOR DE QR
Júlia li va preguntar a la mare quin dia es mudaven i la mare li va dir
que quan tinguera nou anys.
Varen passar els anys i Júlia se’n recordava del que li havia dit la
mare.
El dia següent era l’aniversari de Júlia, i ella només va demanar ser
fallera. Els seus pares es varen mirar i li varen dir:
—D’acord, seràs fallera.

ESCRIU!

Llaç
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Júlia va començar a saltar i a cridar, però va pensar que hauria
d’elegir una falla. Ella va elegir la que més li agradava i casualment la
plantaven molt prop de la nova casa.
Va arribar el dia, Júlia estava molt nerviosa perquè a la fi anava al seu
casal. Quan varen arribar van veure que hi havia moltes xiquetes.
Des d’aquell dia Júlia va fer molts amics i moltes amigues i va
descobrir que les falles són molt divertides.

ESCRIU!

Mantellina
76

ACTIVITATS
1. Qui és la protagonista principal del conte?

2. On plantaven la falla que més li agradava a Júlia?

3. Quants anys hauria de tenir Júlia per ser fallera?

ESCRIU!

Ninot
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4. On vivia Julia quan tenia cinc anys?

5. Què mirava a la televisió Júlia quan tenia cinc anys?

6. Qui és l’autora del conte?

ESCRIU!

Orxata
78

7. Troba les set diferències.

ESCRIU!

Pirotècnic

Contacontes / La xicalla

LA FALLA EL MOCADOR 2018
MANUEL GIL (12 ANYS)

E

n la Falla El Mocador de Sagunt hi havia una fallera molt
bonica, Maria. Era dolça, parladora i valenta. També era faller
el president Manuel, que era bonic, parlador, valent i jugador
professional de futbol.

Un dia, la falla va anar a Gilet a un concurs de paella. Jorge, Rosi i
Rubén van fer la millor paella de tot el concurs. La falla va guanyar un
milió d’euros.
El dia següent del concurs de paella, tota la falla va anar al casal a les
cinc de la vesprada per celebrar-ho. També van anar al casal Simone
Zaza i Carlos Soler. Tots els xiquets i xiquetes jugaren amb ells i es
firmaren el braç, samarretes, la pilota....
Quan va arribar la plantà, tota la falla, xiquets i majors, ajudaren
a plantar la falla, que era molt gran. El dia dels premis, com que
plantaren la millor falla de totes, per guanyar el concurs de paella,
varen obtenir el primer premi a la millor falla de Sagunt.

ESCRIU!

Quilòmetre
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ESCOLTA EN ÀUDIO EL CONTE
AMB EL TEU LECTOR DE QR

El dia de la cremà, van preparar la traca per encendre la falla, i, una
vegada encesa, tots els xiquets i xiquetes tiraven petards a la falla.
Eren feliços per cremar la millor falla.
Conte contat, conte acabat.

ESCRIU!

Rondalla
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ACTIVITATS
1. Qui va fer la paella del concurs que va guanyar un milió d’euros?

2. Quins jugadors varen anar al casal del Mocador? A quina hora?

3. Quin premi va obtenir el monument de la Falla El Mocador?

ESCRIU!

Sagunt
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4. Com era Manuel?

5. Què feien els xiquets i xiquetes una vegada encesa la falla?

ESCRIU!

Traca
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6. Saps de vocabulari? Ordena els següents ordinals del PRIMER al DESÉ?
Segon, primer, desé, nové, huité, sisé, seté, cinqué, quart, tercer.
1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

7. Qui és l’autor del conte?

ESCRIU!

Unió
84

8. T’ensenyem més vocabulari... Saps els ingredients que porta la
paella del Mocador? Et contem el secret: pollastre, conill, garrofó,
bajoca, carxofa, arròs, oli, sal, aigua, pimentó dolç, safrà. Dels següents
ingredients, quins afegiries a la paella del Mocador, i quins no?
Assenyala els que hi afegiries i escriu-ne el nom...

ESCRIU!

Valencians
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9. Pinta els jugadors de futbol.

ESCRIU!

Web
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10. Fes el teu equip amb els teus onze jugadors favorits.

ESCRIU!

Xiulet

María Morte Gaspar / Manuel Gil Argente / Oriol
García Queral / Nahia Morte Ortiz / Ana Gómis
Gaspar / Celia González Ariño / Paula Cuevas
Vela / Andrea Moral Benet / Candela Pastor
Pastor / Luz Morte Lluesma / María Rodríguez
Gómez / Lucía Vitoria García / Paula Soriano
Muñoz / Julia Morte Lluesma / Aitana Morte
Langaran / Rafa Soler López / Sofía Espuig
Caballero / Gala Rodríguez Gómez / Juan
Cuevas Vela / Carla Villarroya Torres / Daniela
Villarroya Torres / Ainara Polo Lorenzo / Rubén
Gil Argente / Lucía Ferrara Gallego / Francisco
Molina Zamorano / Irene Molina Zamorano /
Baltasar Soriano Muñoz / Carmen Condomina
Candel / Alba María Peña Aleixandre / Lucía
Sánchez Alandí / Marta Morte Gaspar / Laura
Macián Macián / Maria Verdú Casabella / Marta
Gracia Rios Soto / Aitana Beltrán Caballero /
Joan Ferrara Gallego / Sara Felipe Gallego /

