
 
	  

© Palabras Aladas, S. L., 2013      Material per fotocopiar. 
1	  

Sorpresa 
Observa atentament el tigre de les pàgines 48-49 de l’EMOCIONARI. 
Després, respon les preguntes. 

  Et sembla que està sorprès? Per què? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Creus que això que veu el tigre podria ser veritat? En quines 
circumstàncies? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Què dius per expressar sorpresa? Recorda-ho i escriu-ho. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

1
a 

2 
Déu n’hi do! 
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Escriu els números de l'1 al 5 per ordenar el procés que l’Aurora va 
experimentar ahir. 

! L’Aurora va aplaudir entusiasmada: «Que bonic! Com ho fa?». 

! L’Aurora va exclamar: «Això no pot ser!». 

! L’Aurora va parpellejar diverses vegades... Era cert! 

! Al circ, l’Aurora va veure un home traient foc per la boca. 

! Llavors, l'home va tornar a fer una flamarada. 

 

Ara indica què fa o què diu l’Aurora en aquests moments. 

 L’Aurora creu que alguna cosa és impossible. 

____________________________________________________________ 

 L’Aurora comprova que el que creia impossible és veritat. 

____________________________________________________________ 

 L’Aurora es queda meravellada. 

____________________________________________________________ 

 

Qui sent sorpresa? Subratlla el seu nom i justifica la teva elecció. 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

3 

4 

5 
La Lara i el seu fill Jaume van anar ahir a veure una pel·lícula en 3D. 
El Jaume ja n’havia vistes moltes, però la Lara no. Amb les 
primeres imatges, la Lara cridava: «No pot ser! És increïble!». «No, 
mare, és sempre així. És 3D», li va explicar el Jaume. 
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Completa la taula. 

Acció Resultat Qualitat 

admirar   

 sorpresa  

  meravellós 

 

Llegeix les definicions de curiositat i escriu el número que 
correspongui al costat de cada oració. 

curiositat. 

1. Desig de saber o de conèixer. 

2. Interès d’una persona per esbrinar coses que no li haurien 
d’importar. 

3. Cosa rara, interessant, que desperta l’interès. 

! En aquest llibre trobaràs moltes curiositats sobre el món 
animal. 

! El Joel té curiositat per la cuina: li encantaria aprendre a fer 
pastissos. 

! El Raül sent molta curiositat per la vida dels altres: per això 
sempre està atent al que diuen. 

 Ara, escriu tu una oració amb cada significat de la paraula. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6 

7 
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Llegeix la història i respon. 

 

 

 

 

 

 

 

 Què li passa al vell Sensesor? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Com creus que és la seva vida? Indica-ho. 

! divertida ! monòtona ! alegre ! imprevisible 

 A tu et sorprendria trobar-te alguna de les coses amb què va 
topar Sensesor? Quines? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Creus que la capacitat de sorpresa es pot perdre? Com? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8 
El vell Sensesor 

El vell Sensesor havia viscut tota la vida al mateix carrer. Un dia 
va baixar a fer una passejada, com sempre. Va topar amb una 
serp amb ales; va topar amb un cargol invertit, amb una 
escombra xerraire, amb una pedra d'aire... Però res el sorprenia. 
Fins que va arribar a casa i es va mirar al mirall. Un nen el mirava 
des de l'altra banda. Ah, aquí sí que va obrir els ulls 
desmesuradament... 
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Què et resultaria sorprenent de trobar-te al mirall? Dibuixa-ho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa la il·lustració de les pàgines 48-49 de l’EMOCIONARI i 
imagina que ets el tigre del reflex. Què li diries a l'altre tigre? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

9 

10 
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Sorpresa 
OBSERVACIONS 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Les fitxes d'activitats de l'EMOCIONARI formen part de l'itinerari Digues el 
que sents. Per obtenir-ne més informació i aconseguir més fitxes i 
d'altres materials addicionals, per favor, entra a 
www.palabrasaladas.com/cat.html. 
 


