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1. Presentació 

 

Argument del llibre i temes que planteja 

Tomàs i la goma màgica forma part d’una col·lecció el protagonista 

de la qual sempre és en Tomàs, un ninot que aprèn a gestionar les 

emocions gràcies a la vivència de situacions diverses.  En aquest 

llibre, a en Tomàs  li costa mostrar-se content.  Veu més els 

defectes dels altres que no pas les virtuts. Li és difícil ser tolerant i 

acceptar el que li desagrada dels seus amics. Això fa que molt 

sovint estigui enfadat.  Però això canvia quan un dia troba una 

goma màgica.    

A mesura que avança, el llibre planteja qüestions com ara la manera com ens poden 

afectar les actituds dels qui ens envolten, l’exigència imposada als altres, la tolerància i 

el respecte. El llibre afavoreix la conversa al voltant dels desitjos.  

Què faríem cadascun de nosaltres si trobéssim una goma com aquesta? 

 
 

 
 
En aquest llibre, en Tomàs viu en una capsa de sabates petita, aïllat del món, i ja li està 

bé: anar més enllà li fa por. Però troba un llapis màgic, amb el qual dibuixa una porta 

que li permet plantejar-se, per primera vegada, la possibilitat de sortir de la seva zona 

de confort i fer amics.    

El plantejament de la història és  sorprenentment semblant al desenvolupament de 

l’àlbum il·lustrat Imagina, d’Aaron Becker. Suggerim que expliqueu aquesta història, 

que parteix de la mateixa situació però amb uns recursos ben diferents: es tracta d’un 

llibre il·lustrat sense text, en què la imatge (unes il·lustracions molt boniques i plenes 

de detalls) és la que narra tota la història.   

El llibre Tomàs i la goma màgica que proposem en aquesta guia és el segon títol de la 

col·lecció, però no cal que ens aturem aquí, podem llegir les altres entregues de la 

sèrie, com ara Tomàs i les tisores màgiques, o Tomàs i les paraules màgiques, títols que 

podem animar a llegir pel seu compte. 
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Propostes per engrescar a la lectura  
 

Lectura modelada, lectura guiada i lectura autònoma 

La proposta té com a objectiu el foment de l’autonomia de l’alumne en el procés de 

lectura per plaer.  S’inicia amb la lectura en veu alta i modelada del docent, que 

treballarà els aspectes principals de la fluïdesa lectora.  També hi trobareu pràctiques 

guiades, per fer en parella  o en petits grups. I també  propostes de pràctica de lectura 

independent, que els nens poden fer més endavant.   

Per situar el personatge i engrescar els nens a llegir, podeu iniciar la lectura del primer 

llibre, Tomàs i el llapis màgic. Si us sembla bé, us proposem que el llegiu en veu alta als 

alumnes. Es pot fer en una sola sessió, i després se’n pot parlar.   
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És 

2. L’escriptor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Alcántara 

Ricardo Alcántara va néixer a Montevideo, capital de l’Uruguai, 

el 24 de novembre de 1946. Hi va viure fins el 1967, en què es va 

traslladar a la ciutat brasilera de São Paulo, on va aprendre el 

portuguès. 

Va estudiar psicologia, tot i que sempre va saber que el que li 

agradava fer era escriure. Per això va començar a escriure i va 

ser en aquella època d’estudiant que va guanyar el seu primer 

premi. 

 

 

 

 

 

Quan era petit li agradava ficar-se al reduït espai que hi havia 

entre la banyera i la paret per somiar i imaginar-se històries. Va 

ser en aquella època que va descobrir la passió per inventar-se 

contes. 

Una vegada que va estar malalt,  la seva àvia li va regalar el llibre 

Alícia al país de les meravelles, tot un descobriment fantàstic 

que el va fer adonar que hi havia persones que, com ell, 

s’inventaven històries. 

El 1975 va decidir anar-se’n a Europa. Instal·lat a Barcelona, per 

guanyar-se la vida va fer d’artesà i venia els seus productes; 

també va treballar de mestre i de cuiner. Finalment va decidir 

dedicar-se només a escriure i des d’aquell moment és escriptor 

d’ofici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els seus llibres, per a infants i joves, tenen molt d’èxit i han rebut diversos premis 

literaris. N’ha escrit més de 100! Els temes recurrents de les seves novel·les són les 

Escriu 

Curiositats 
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pors, la tolerància, la cerca de la llibertat personal, les emocions, les relacions amb els 

que ens envolten, la solidaritat entre les persones, la soledat, l’amistat, la vellesa. Ha 

escrit els guions de la sèrie d’animació Juanito Jones, que es va emetre per televisió, i  

una llista llarguíssima de llibres per a tots els gustos i per a totes les edats. 

Li agrada estar en contacte amb els lectors dels seus libres i parlar sobre les històries 

que ha escrit. 

El llenguatge que fa servir és proper i directe. Habitualment escriu en castellà, i des 

d’aquesta llengua els seus llibres són traduïts a moltes altres. 

El primer llibre que va escriure amb el personatge d’en Tomàs va ser Tomàs i el llapis 

màgic. No va ser fins després de vuit anys que va decidir escriure un altre llibre amb el 

personatge d’en Tomàs. Va ser llavors quan va publicar  en Tomàs i la Goma màgica. 
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3. L’il·lustrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Gusti 

                                                        Font: http://www.edebe.com 

 

En Gusti en realitat es diu Gustavo Ariel Rosemffet. 

Va néixer a l’Argentina, a la ciutat de Buenos Aires el 13 de juliol 

del 1963. Va estudiar disseny i promoció publicitària, i durant un 

temps va treballar en un estudi de cinema fent dibuixos animats. 

El 1985 va decidir traslladar-se a Europa. Després de viure una 

temporada a París i una altra a Madrid, finalment es va quedar a 

viure a Barcelona. 

Gusti diu que un il·lustrador és una persona que té esperit de 

dibuixant. Ha il·lustrat molts llibres i cartells, que han estat 

editats en nombrosos països. 

Ha rebut diversos premis d'il·lustració, entre els quals destaquen 

el Premi Nacional d’Il·lustració (1990), el premi  Lazarillo o la 

Pomme d’Oro de Bratislava. 

Actualment treballa de professor en un màster d’il·lustració.  

Si voleu conèixer-lo millor podeu visitar el seu web 

http://gustiart.com/. 

Ha il·lustrat molts dels llibres de Ricardo Alcántara i junts han fet 

la sèrie d’animació Juanito Jones. 

Fa servir moltes tècniques, és imaginatiu i original. Els seus 

personatges solen simular el moviment. És perfeccionista i li 

agrada que els seus dibuixos siguin bonics. Ell explica que perquè 

un dibuix surti bé cal dedicar-hi temps i sovint equivocar-se. 

Només d’aquesta manera es pot millorar. 
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Amb les il·lustracions vol aconseguir expressar emocions i 

sentiments. 

A més de dibuixar també li agraden molts els animals, fins i tot ha 

fet un llibre sobre el linx. També és amant de  les aus rapinyaires, 

per això ha col·laborat amb diversos centres i parcs especialitzats. 

Li agrada molt viatjar, i sempre que ho fa s’emporta un quadern 

de viatge  i colors, i va dibuixant totes les coses que li agraden i 

que li criden l’atenció. 

Explica que és bon amic de Ricardo Alcántara i que s’avenen molt 

treballant junts. 
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ABANS DE LA LECTURA 

● Oferir propostes de motivació, presentació i 

coneixement inicial del llibre. 

● Crear expectatives per motivar a la lectura. 

● Assegurar que els alumnes disposin de suficients 

coneixements previs per abordar la lectura amb 

autonomia  

● Definir el propòsit. 

● Fer prediccions i fer-se preguntes amb propostes 

d’activitats de formulació d’hipòtesis i anticipació de 

continguts. 

● Observar el text, les imatges i tota la informació 

no-verbal. 

● Acompanyar i modelar. 
 

DURANT LA LECTURA 

● Oferir propostes per a la lectura guiada. 

● Llegir les imatges i els dibuixos. Fer hipòtesis i 

comprovar-les a mesura que es va llegint. 

● Escoltar la lectura modelada de la mestra. 

● Llegir en veu alta posant atenció a la fluïdesa. 

● Combinar diferents moments de lectura:  lectura en 

parella i lectura autònoma. 

● Fer connexions entre el text i els propis 

coneixements. 

● Llegir i rellegir per assegurar la comprensió. 

● Recapitular. 

 

4. Propòsit del quadern de l’alumne 

 

El propòsit del dossier és acompanyar els alumnes de cicle inicial en el procés de 

lectura del llibre Tomàs i la goma màgica. Està pensat  per ser utilitzat com a material 

generador de converses, i combina propostes de lectura autònoma i lectura 

compartida. També preveu que el treball a classe inclogui  espais per parlar del llibre, 

temps per imaginar i crear, per pensar i reflexionar, per llegir i escoltar.  En totes les 

propostes el modelatge,  l’acompanyament i la mediació del docent són clau.  

El dossier està organitzat en tres apartats que corresponen a les tres fases del procés 

de lectura. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPRÉS DE LA LECTURA 

● Reorganitzar la informació. 

● Aplicar estratègies de comprensió lectora que requereixin 

haver llegit el text sencer. 

● Comprovar el nivell de comprensió del text. 

● Reflexionar sobre la història. 

● Fer una autovaloració del procés lector. 

● Conversar sobre el tema del llibre, els sentiments que ens 

ha provocat, l’opinió que ens n’hem format. 

● Propiciar l’oralitat fent presentacions o recomanacions. 
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5. Ús i aplicació del quadern 

 

 

 
Abans de la lectura. Orientacions didàctiques 

 

 

 

 

P. 3 

Presentació i 

orientacions d’ús 

del quadern 

Llegir conjuntament la primera pàgina, que porta implícita tres propòsits, i que 

exigeix una lectura pausada. 

● En primer lloc demaneu als nens i nenes que llegeixin  en silenci la frase que 

encapçala el text. Després d’haver-la llegit parleu-ne.  

● En segon lloc, definim el propòsit i la utilitat del quadern. Cal llegir un per un els 

objectius. Es pot fer de manera compartida, alternant la lectura del mestre i la 

dels alumnes. 

● Finalment, interpretem les icones que es trobaran a les activitats. Aquesta part ha 

de posar l’accent a ajudar a fer veure que la lectura pot generar moments de 

conversa i debat, espais creatius, d’escriptura, de reflexió i d’escolta. 

P. 4 

Cerca 

d’informació 

sobre l’autor i 

l’il·lustrador 

Fer adonar del paper de l’escriptor i de l’il·lustrador. Es poden utilitzar les notes 

biogràfiques explicades a les pàgines 6 - 9 d’aquesta guia. 

Podeu ajudar a cercar imatges d’ambdós per retallar i enganxar als marcs i orientar 

en l’escriptura d’alguns aspectes biogràfics. 

P. 5 

El llibre per fora 

Fer adonar de les parts externes que conformen el llibre: coberta, contracoberta, 

llom, títol. 

Si els alumnes coneixen altres llibres d’en Tomàs poden comparar les il·lustracions 

d’uns i altres. En tots els títols el protagonista és en Tomàs, i l’il·lustrador és en Gusti, 

però les tècniques que s’utilitzen per representar-lo són diferents. La tria de la 

tècnica pot tenir relació amb les emocions que viu en Tomàs en cada història: per 

exemple, al llibre que ens ocupa, l’ús de colors vius i contrastats expressen la ira. 

Després de l’observació i la conversa, demanem als nens i nenes que escriguin als 

espais marcats. 

 

A l’inici del quadern, l’alumne trobarà un seguit de propostes pensades per 

conèixer l’autor i l’il·lustrador i fer-se una primera idea del contingut del 

llibre. La conversa és clau en totes les propostes. 
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P. 6 

El llibre per dins 

Demanem als nens i nenes que agafin els seus llibres, els fullegin i n’observin bé les 

il·lustracions. El propòsit és potenciar la lectura de la imatge, ajudar a fer hipòtesis i 

inferències sobre el tema del llibre i a interpretar-ne les il·lustracions. 

Pautes de lectura de la imatge: 

● Demanar que enumerin els personatges.  

● Fer observar les característiques dels dibuixos i les tècniques utilitzades.  

● Identificar les accions a través de les imatges.  

● Veure la manera com la il·lustració expressa emocions.  

● Reflexionar sobre què ha estat creat primer, el text o la il·lustració. 

 

L’activitat porta explícites dues propostes d’escriptura:  

● una d’individual, en què es demana als alumnes que facin la llista dels 

personatges que creuen que surten a la història, a partir de la lectura de la 

imatge que han fet, 

● una altra de col·lectiva, amb el propòsit que el docent modeli  el procés 

d’escriptura. El text resultant serà el que demanarem als alumnes que copiïn a 

la pàgina següent. 

Cal tenir present que aquesta pàgina es pot fer en dos moments diferents. 

P. 7 

Idees 

consensuades 

Lectura col·lectiva de les idees que s’han consensuat i que el docent ha escrit a la 

pissarra. 

Proposta d’escriptura de baix nivell cognitiu que posa l’accent en els aspectes gràfics 

i en la correcció del text. 

P. 8 

Joc d’atenció 

Afavorir l’atenció i la concentració a través d’un joc: una sopa de lletres. 

Ser capaç d’autoavaluar-se el procés de resolució de la sopa de lletres a través una 

rúbrica simple (amb un sol indicador). L’alumnat ha de pintar o marcar l’opció que 

s’hi ajusti més. 
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              Durant la lectura. Propostes per a la lectura guiada. 

 

P. 9 

Llegir en veu 

alta. Modelar la 

lectura 

 

El mestre o la mestra comença la lectura del llibre (pàgines 7 i 8). 

L’objectiu és modelar la lectura per mostrar als alumnes els aspectes fonamentals de la 

fluïdesa lectora. Alhora, es pretén potenciar el plaer d’escoltar i l’habilitat de visualitzar 

els fets narrats, com a estratègia de construcció de significat.  

En el moment de llegir en veu alta, el docent ha de tenir especial cura amb: 

● la veu: vocalització, pronúncia, entonació,  pauses, alçada, to, volum, velocitat... 

● els aspectes no lingüístics: postura corporal, moviments, gesticulació… 

Algunes recomanacions: 

● Abans de fer la lectura en veu alta als alumnes és molt important haver llegit el text 

abans, cal evitar fer una lectura sense conèixer a fons la història.  

● No tingueu pressa, atureu-vos, feu silencis. 

● No relacioneu la lectura en veu alta i el fet d’escoltar amb una tasca escolar. El que es 

pretén es afavorir el plaer d’escoltar i de llegir. 

● No abuseu de la gesticulació ni dels canvis bruscos del to i volum de la veu. 

● Eviteu demanar als nens que llegeixin en veu alta si no han tingut temps de preparar-

s’ho. 

Per saber-ne més podeu consultar el dossier n 16 La fluïdesa lectora 

Dediqueu uns minuts a parlar del text llegit. Es pot suggerir als alumnes que es 

comparin amb en Tomàs. Com en Tomàs, ells possiblement són agradables i simpàtics 

però fan alguna rebequeria de tant en tant. En canvi, a diferència d’en Tomàs ells són 

nens i en Tomàs és un ninot. A partir d’aquí, es pot parlar d’altres històries que 

coneguin sobre joguines animades (Pinotxo, Fletxa Blava, Toy Story, Winnie the Pooh...), 

i imaginar les seves pròpies joguines prenent vida. 

Proposem que els nens i nenes interpretin i il·lustrin el personatge. Acabem amb 

l’escriptura col·lectiva, generada a partir de la conversa. La mestra modela l’escriptura 

mentre va recollint les idees que els nens i nenes van enumerant. 

P. 10 

Com és el 

protagonista 

Escriptura de baixa càrrega cognitiva que se centra en els aspectes gràfics i en la 

correcció: demanem als alumnes que copiïn el fragment on s’explica què li passa a en 

Tomàs quan perd la paciència. Aquesta idea és un element recurrent en la història i que 

més endavant serà molt rellevant.  

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0045/43f3eddc-68ea-485b-a733-ced27a079145/16_fluidesa_lectora.pdf
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P. 11 

Juguem a fer 

carotes 

Jugueu a reconèixer sentiments i emocions a través de l’expressivitat de la cara. 

El joc es pot allargar: jugar a copiar carotes entre nosaltres, a endevinar quina emoció és 

la que vol expressar un company que fa una cara determinada…  

Demanem als nens i nenes que  es dibuixin o es fotografiïn fent ganyotes. També poden 

buscar fotos en revistes. 

P. 12 

Llegir en veu 

alta. Modelar la 

lectura 

El mestre o la mestra fan una lectura modelada (pàgina 11 del llibre). 

La finalitat de la proposta és potenciar l’escolta activa de l’alumnat i ajudar-lo a 

seleccionar, retenir i deduir la informació que haurà de mostrar a través de la 

representació gràfica i de la selecció de les respostes correctes. 

P. 13 

Lectura 

compartida 

 

 

Progressivament es va donant autonomia en la lectura. En aquesta ocasió es proposa 

una activitat en parelles. Demanem als nens que preparin el text (pàgines 12 i 13 del 

llibre) per ser llegit en veu alta. 

Seguiran la seqüència següent: 

- Consensuar quin text farà cadascú, i anotar el nom. 

- Preparar la lectura individualment seguint les orientacions. 

P. 14 

Lectura 

compartida 

Activitat per parelles que té com a finalitat llegir en veu alta al company el text que 

prèviament han preparat. Llegir i saber escoltar. 

Demanem que facin l’autoavaluació de la fluïdesa i que col·lectivament llegeixin i 

comentin el poema de Paz Mora. 

P. 15 

Llegir en veu 

alta. Modelar la 

lectura 

Demanem als nens i nenes que escoltin i segueixin la lectura modelada del docent 

(pàgina 14 del llibre). 

Podeu parlar de les emocions que sent el protagonista. 

Acabem amb una proposta de traç: decorar fent galindaines la paraula PILOTA. 

P. 16 

Lectura de la 

imatge 

 

L’objectiu d’aquesta pàgina és doble: d’una banda, parlar de l’il·lustrador i de les 

tècniques que ha utilitzat. Podeu llegir les notes biogràfiques de les pàgines 8 i 9 

d’aquesta guia, o bé llegir l’entrevista que Ricardo Alcántara fa a Gusti, publicada a la 

revista Faristol i que trobareu referenciada i enllaçada a la bibliografia d’aquesta guia. 

D’altra banda, generar una conversa a partir de l’observació i l’anàlisi de les 

il·lustracions amb la finalitat  d’extreure’n informació. Els nens i nenes poden anotar les 

idees al quadern: 

- si tingués en Gusti al davant, què li diria de les seves il·lustracions? 

- què li preguntaria sobre la feina d’il·lustrar? 

Una vegada n’hagueu parlat, proposem una activitat d’observació i anàlisi de les 

http://www.clijcat.cat/faristol/paginas/detall_articles.php?recordID=325
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il·lustracions, en què cal demanar als alumnes que identifiquin els elements de les 

il·lustracions que no són dibuixats (el cargol del ninot, les flors del vestit de la nina, la 

goma, les cortines de l’habitació, el paper on hi ha dibuixat el fum del tren…). 

P. 17 

Lectura 

autònoma 

Aconseguir el domini suficient de lectura per poder gaudir-ne (lectura autònoma de les 

pàgines 16 a 19 del llibre). Aquesta pàgina del quadern posa l’accent en la lectura 

autònoma, després d’haver fet diverses propostes de lectura modelada i lectura 

compartida. 

També suggereix que es faci una activitat de comprensió lectora a partir de tres 

preguntes: una de literal, una d’inferencial i una de reflexiva. 

Acabem amb una proposta de traç: decorar fent garlandes la paraula TREN. 

Podeu aprofundir en la lectura autònoma consultant el dossier n. 4 El temps de lectura 

(referenciat a la bibliografia d’aquesta guia). 

P. 18 

Lectura 

autònoma 

Avançar en l’autonomia de la lectura d’un llibre (lectura autònoma de les pàgines 20 a 

26 del llibre). 

Espai de dibuix i traç. 

P. 19 

Lectura 

autònoma 

 

Els textos que es donen als alumnes perquè els llegeixin autònomament seran cada 

vegada més llargs (lectura de les pàgines 28 i 30 del llibre). 

Llegir i reconèixer en un mateix les emocions que expressa el protagonista. 

Es posa l’accent en el reconeixement  i l’anàlisi dels propis sentiments i emocions. 

Ajudar els nens i nenes a centrar-se en el que passa ara i aquí com a estratègia de gestió 

de les emocions, ja que comparar el que passa amb el que desitjaríem és una font 

d’insatisfacció. Destacar dues actituds: 

- fer d’observadors del que passa i evitar jutjar-ho, 

- acceptar que el que passa no és per sempre. 

Alguns exercicis  complementaris per ajudar a centrar l’atenció en el present: 

● Tapem els ulls dels nens amb un mocador. Es col·loquen tres campanetes de timbres 

diferents i les fem sonar una a una. Els nens i nenes han d’escoltar i endevinar quina ha 

sonat. 

● Escoltar el ritme que la mestra o el mestre fa. Els alumnes l’han de repetir. 

● Estiraments conscients: 

- estirar els braços com si es volgués tocar el cel i uns segons després deixar penjar 

el cos com una titella, 

- estirar-se de bocaterrosa i aixecar el cap com una serp, 

- posar-se de quatre grapes i estirar-se com un gat, 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0019/6c7604fa-5bd3-4c15-904c-297dcc04419d/04_temps-de-lectura-a-primaria.pdf
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- estirar-se a terra amb els ulls tancats i imaginar-se les onades del mar. 

● Dibuixar els sentiments. 

● Pintar mandales (de l’interior a l’exterior). 

● Explicar i llegir contes que parlin de les emocions. 

P. 20 

Lectura 

autònoma 

Lectura autònoma de la pàgina 33 del llibre. Aplicar estratègies lectores: fer hipòtesis i 

comprovar-les, fer  inferències.  

Generar preguntes sobre el fet màgic i sobre ells mateixos. 

P. 21 

Objectes màgics 

i desitjos. 

Lectura 

autònoma 

Lectura autònoma de les pàgines 34 a 36 del llibre. 

Parleu sobre els objectes màgics dels contes. 

Els objectes dotats de poders extraordinaris són freqüents en els contes. En aquesta 

activitat, a més de reconèixer la goma com a element màgic, es pretén buscar el 

paral·lelisme amb altres elements prodigiosos dels contes. 

Els elements o objectes màgics tenen la capacitat de concedir desigs. Els més recurrents 

en els contes i rondalles són: 

- parts del cos d’una persona o d’un animal,  

- elements vegetals com llavors, flors, branques,  

- minerals,  

- objectes amb qualitats màgiques de fabricació humana, 

... 

Si els alumnes no coneixen els contes La flor romanial, En Polzet i El flautista d’Hamelin, 

és una bona ocasió per explicar-los-els. 

Per ampliar coneixements sobre elements màgics en la narrativa tradicional us 

recomanem el llibre La morfologia del conte, de Vladimir Propp, i Psicoanàlisi dels 

contes de fades, de Bruno Bettelheim. 

Lectura autònoma de la pàgina 38 del llibre. Analitzar les pròpies emocions. 

A partir del fragment es pot generar una activitat d’introspecció i anàlisi de les pròpies 

emocions i dels mecanismes personals per fer-hi front: què fa enfadar en Tomàs? Per 

què? Què em fa enfadar a mi? Sé per què em fa enfadar? 

P. 22 

Lectura 

compartida 

 

Gaudir compartint la lectura (lectura compartida de les pàgines 40 i 41 del llibre). 

En aquesta activitat se’ls proposa que vagin a la pàgina 13 del Quadern de l’alumne, on 

es donen pautes per fer una lectura compartida.  

Cada alumne llegeix en silenci el seu paràgraf. Quan estan tots dos a punt comença 

l’alumne que té la primera part. Després comenten el text a partir de les pautes. 
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P. 23 

Vocabulari 

 

Activitat d’escriptura de baixa càrrega cognitiva: els demanem que copiïn un fragment 

breu, per introduir el context de la paraula que volem que aprenguin: fibló. 

Podeu fer notar l’ús de les comparacions. 

P. 24 

Lectura 

autònoma i 

recapitulació 

Lectura autònoma de les últimes pàgines. Es pot orientar iniciant una conversa a partir 

d’aquestes dues idees: 

- el pitjor enemic d’en Tomàs era... 

- què vol dir l’expressió  «es va sentir amic dels seus amics». 

Espai de recapitulació: 

Poden escriure o dibuixar lliurement qualsevol cosa que els hagi evocat la lectura del 

llibre ara que ja l’han acabat. 
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Després de la lectura. Recapitulem. 

 

P. 25 

Reflexió sobre 
el tema 

Generar una conversa i reflexionar sobre les actituds del personatge i les d’un mateix. 

Ajudar a transferir els aprenentatges que fa en Tomàs a la seva pròpia experiència. 

Acompanyar en l’escriptura personal: escriptura del jo. 

P. 26 

Comprensió 
lectora 

Joc de preguntes de comprensió lectora.  

Es posa l’accent en la proposta que siguin ells mateixos que generin algunes de les 

preguntes: 

- llegir individualment les preguntes, 

- inventar-se les preguntes de les caselles 7, 11, 13, 16 i 18. 

Amb fitxes i un dau proposeu que es col·loquin de dos en dos i juguin amb els seus jocs 
respectius (primer l’un i després l’altre). 

P. 27 

Donar l’opinió 
personal i 
recomanar 
 

Reflexió personal intentant que matisin la seva resposta. 

Fer adonar que les opinions personals són diverses. Demanar als nens i nenes que 

preparin un text per recomanar, o no, el llibre.  

Quan es vol recomanar, o no, un llibre cal explicar-ne el més imprescindible, sense 

desvetllar el final. L’objectiu és fer venir ganes de llegir-lo (o evitar-ho). Podeu donar 

algunes pautes als alumnes perquè facin la seva recomanació. Si et sembla pots: 

- dir de què tracta el llibre de forma breu, sense explicar el final, 

- parlar dels personatges, 

- donar la teva opinió personal sobre el tema, les il·lustracions..., 

- comentar com t’has sentit llegint-lo, 

- convidar i animar els companys a triar aquest llibre si t’ha agradat. 

Demanem als nens i nenes que escriguin un text per ser dit, per després comentar la 

seva opinió davant dels companys. Opcionalment podeu gravar les exposicions i avaluar 

la llengua oral. 

P. 28  

Pàgina de 

tancament 

 

Aquesta pàgina planteja tres tasques: 

● Comprovar les hipòtesis que s’havien fet a l’inici de la lectura del llibre. 

● Reflexionar sobre les diferents formes de lectura i les pròpies preferències. 

● Presentar altres llibres de la mateixa col·lecció  i del mateix autor i incentivar-ne la 

lectura. 
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6. Activitats que pot generar la lectura del llibre 
 

Buscar poemes i cançons que parlen de trens, pilotes i nines 

Les cançons i els poemes són un recurs molt efectiu per aprendre llengua. La 

cantarella, el ritme i la rima permeten fixar estructures, lèxic i aspectes fonètics  d’una 

manera lúdica. 

Aprofitant els personatges del conte podeu fer un recull de cançons i poemes. Us 

donem algunes  idees per començar que podeu ampliar amb els vostres alumnes: 

«Cançó del tren de Cardedeu» (Miquel Desclot) 

«En tren Pinxo de Banyoles» (popular) 

«El Bany» (Joana Raspall) 

«La pilota de l’Albert» (Àngel Daban) 

... 

Inventar-se rodolins  

Inventar-se  i escriure rodolins que parlin dels personatges del conte. Primer podeu 

pensar paraules que acabin com ninot, pilota, nina i tren. Les escriviu en paperets 

petits, i quan en tingueu una colla poseu els noms dels personatges en una capsa i les 

paraules que heu trobat en una altra. Després jugueu a treure una paraula de cada 

capsa i a inventar-se un rodolí. 

 

Escriure un conte 

De forma col·lectiva podeu escriure un conte paral·lel, és a dir, seguir l'estructura de 

l’original però amb altres personatges; o escriure un conte amb els mateixos 

personatges però amb un desenvolupament i un final diferents. 

 

Fer un recull de jocs de pilota 

El joc constitueix una situació comunicativa molt eficaç a l’hora de potenciar la llengua 

oral. Per això us proposem fer una cerca de jocs de pilota. Us donem algunes pistes: 

La pilota que crema: en rotllana anem passant la pilota al company del costat. A un 

senyal concret, per exemple, quan la música para, qui té la pilota a les mans perd i ha 

de sortir del cercle. 

Killball: es fan dos equips, un a cada camp. Els d’un equip han d’intentar tocar als altres 

sense sortir del seu camp. Els tocats han d’anar al darrera del terreny de l’equip 

contrari des d’on poden salvar-se si toquen un contrincant amb la pilota. 
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Imaginar i descriure un ninot 

Demanar als nens i nenes que s’imaginin com seria el seu ninot: com té els ulls?, i el 

nas?, i la boca?, i la cara?, i el cos? Què li agrada fer? On li agrada anar? Com li agrada 

vestir-se? Quin caràcter té? 

Una vegada han visualitzat com seria el seu ninot, poden representar-lo gràficament. I, 

per acabar, escriure’n la descripció. 

 

Elaborar un ninot 

Amb materials diversos es pot fer un ninot i decorar-lo com si fos en Tomàs. Es poden 

utilitzar materials reciclats i consultar, per construir-lo, un bon grapat de llibres de 

manualitats que expliquen com fer-ho i donen idees. 

 

Preparar una escena del llibre per dramatitzar-la 

Es pot utilitzar algun element—peça de roba o d’attrezzo—que caracteritzi cadascun 

dels personatges. Aquest treball, deixant de banda el component lúdic, permet  

treballar la llengua oral i la gestió de les emocions. 

Fer un lapbook 

Un lapbook és una carpeta o arxivador desplegable fet de cartolina que conté notes, 

dibuixos, minillibres, fotos i altres materials sobre un tema. Organitza la informació 

d’una manera molt visual, i té com a objectiu principal concentrar tota la informació de 

manera gràfica. Permet desenvolupar la creativitat i el gust pel detall. 
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