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Resum

Una llebre molt poruga troba el seu cau regirat i una veu com un tro li impedeix entrar-

hi. Espantada va demanant ajuda als animals més poderosos, el lleó i el rinoceront. 

Però aquests en sentir la veu de tro s'espanten i marxen. finalment serà una petita 

granota qui l'ajudarà i farà conèixer a la petita eruga el significat de la por. 

Idees per treballar el text

Ús de qualificadors i quantificadors bàsics per a les descripcions.

Clasificació dels animals segons criteris proposats pels alumnes.

Idees per treballar la il·lustració

Ús de volums per a il·lustració, esferes, prismes,... presents en objectes d’ús quotidià.

L’eruga, una representació numèrica del 5 que coincideix amb la que se’n fa de la 

recta numèrica per als més petits.  Podeu consultar un article de la Montserrat Torra 

sobre l'ús de la recta numèrica a GUIX n 329 Novembre 2006

La part i el tot, il·lustració del rinoceront.

Altres recursos

Per introduir la música de jazz amb els nois i noies d'infantil i primària podeu entrar a 

la web del músic que ha col·laborat en el conte http://www.ignasiterraza.com/

Conte per enllaçar 

En Xavier té por  Senell, J Ed La Galera

En Xavier és un nen que té una única por: la por que viu al passadís de casa seva. El 

http://www.ignasiterraza.com/
http://www.unamadecontes.cat/demo/show_video/57


seu pare el porta al circ a buscar l'ajuda del domador. Un conte sobre un sentiment 

típic de l'edat. 

Sononoson?  Steiner, J  Ed Altea

Es tracta d'un àlbum fantàstic on el seu autor 

juga amb els objectes fent composicions de 

gran perfecció imitant ambients reals, una 

estació o un parc infantil entre moltes 

d'altres. És realment sorprenent descobrir 

tots els elements que fa servir per a cada 

imatge. Les imatges criden l'atenció de nens 

i nenes que s'estan molta estona 

concentrats. Al final del llibre cada il·lustració té relacionats tots els objectes fets servir 

per a la seva composició.


